
غالمرضا باباییان - شهردارطرق رود

 مناقصه واگذارى امور خدمات شهرى 
شهردارى طرق رود باستناد مصوبه شماره 73 مورخ 99/06/01 در نظر دارد اقدام به برگزارى مناقصه واگذارى حجمى امور رفت و روب و خدمات شهرى از 

معابر شامل بلوارها و خیابانهاى اصلى ، کوچه ها و معابر و پیاده روها ،) طبق شرایط اعالمى در اسناد مناقصه تا سقف هشت میلیارد ریال اقدام نماید. 
الف: شرایط شرکت کنندگان

1. شرکت کنندگان ضمن مطلع بودن به کلیه مقررات شرکت در معامالت دولتى و شهردارى ها بایدرعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و 
شهرداریها در معامالت دولتى و شهرداریها را داشته باشند.

2. داراى توان مالى ارائه پنج درصد مبلغ اعتبار جهت شرکت در مناقصه و 10 درصد مبلغ اعتبار جهت عقد قرارداد به صورت ضمانت بانکى یا واریز مبلغ مربوط به حساب 
0112985427005 نزد بانک ملى بنام شهردارى طرق رود  باشد.(چک مورد قبول نمیباشد). 

ب: نحوه شرکت در استعالم :
1. متقاضیان واجد شرایط بند الف میتوانند جهت شرکت در استعالم و اخذ مشخصات فنى پروژه و دیگر مدارك مربوط تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 99/07/03 به 

امور مالى شهردارى مراجعه و جهت دریافت اسناد اقدام نمایند. 
2. متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13,00 روز یک شنبه  مورخ 99/07/06 طبق مدارك دریافت شده در دوپاکت جداگانه (الف و ب) الك و مهر شده 

در قبال اخذ رسید به دبیرخانه شهردارى نمایند.
3. پیشنهادات رسیده در ساعت 13:30روز سه  شنبه مورخ99/07/08 در کمیسیون معامالت شهردارى باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهنده یا نماینده آن 

با هماهنگى قبلى در کمیسیون بالمانع است. 
4. به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده قانونى و مغایر با بند 3 و یا آنهایى که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

5. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در بند 2 رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.

6. هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
7. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت کروکى محدوده شهرى و آگاهى از تمامى شرایط ، اسناد مناقصه به واحد امور مالى شهردارى طرق رود 

و یا با شماره تلفن 03154333422 داخلى 4 تماس حاصل فرمایید.
8. نوبت اول در تاریخ  1399/06/20در روزنامه و نوبت دوم در تاریخ99/6/27در روزنامه چاپ خواهد شد. 

نوبت دوم

م.الف:980253

اتحادیه صنف کفاشان شهرستان اصفهان

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در 
هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنف کفاشان شهرستان اصفهان

زمان ثبت نام: 99/07/03 الى 99/07/17
 www.iranianasnaf.ir :روند ثبت نام: ثبت نام الکترونیکى در سامانه ایرانیان اصناف به نشانى
(سامانه ساران) و دریافت کد رهگیرى و سپس مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت (میدان 
آزادى- بلوار دانشگاه- مقابل در شمالى دانشگاه- ساختمان شهید خرازى) به همراه اصل مدارك 
جهت تأیید ثبت نام (عدم مراجعه جهت تأیید ثبت نام تا پایان فراخوان، به منزله انصراف از ثبت نام 

بوده و ثبت نام اولیه داوطلب رد مى گردد)
مدارك الزم: 1- پروانه کسب معتبر 2- شناسنامه 3- کارت ملى 4- مدرك تحصیلى (حداقل دیپلم) 

5- یک قطعه عکس رنگى 6- اعتبارنامه، براى افراد داراى سابقه عضویت در هیأت مدیره

3

اصفهان در صدر ابتالاصفهان در صدر ابتال
به کرونا در کشوربه کرونا در کشور

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان: وضعیت خطیرى
 در استان اصفهان درحال رخ دادن است

   مرگ و میر بیشتر طى 2 تا 4 هفته آینده پیش بینى مى شود
   خمینى شهر در صدر بروز بیمارى در استان قرار گرفته است
    روزانه معادل یک مینى بوس ته دره مى رود که همه فوت مى کنند 
    48 معلم و 163 دانش آموز مبتال به کرونا شده اند
   طى 40 روز پنج نفر از مادران باردار را از دست دادیم
   720 بیمار طى 150 روز فوت کردند، در حالى که  740 بیمار دیگر تنها 
طى 55 روز گذشته فوت کردند

سخنگوى ستاد مدیریت کروناى استان:

 برنامه اى براى تعطیلى مدارس 
اصفهان نداریم

فوت چهارمین پزشک مدافع سالمت فوت چهارمین پزشک مدافع سالمت 
بر اثر ابتال به کرونابر اثر ابتال به کرونا

www.nesfejahan.netwww.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان  روزنامه مستقل استان اصفهان
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حجت االسالم  والمسلمین حســن روحانى روز چهارشنبه 
در جلســه هیئت دولت درباره ناکامى آمریکا در استفاده از 
مکانیسم ماشه براى بازگرداندن تحریم ها گفت: کسى که 
برجام را خائنانه و آن را بدترین توافق تاریخى آمریکا دانسته، 
از این برجام خارج شده است، هر چه فحش عالم بوده نثار 
برجام کرده و دیگران را تشــویق کرده که از برجام خارج 
شوند و برابر قطعنامه شوراى امنیت ایستادگى کرده است 

صالحیت این کار را ندارد.
وى افزود: این آمریکاى تنهاى رسوا در این ماجرا به دنبال 
این است که شنبه و یک شنبه براى خودش شادمانى درست 
کند و بگوید موفق شدم. آمریکا که حتى نتوانست آغاز کند و 

یک عضو را با خود همراه کند و یک قدم بردارد پس چگونه 
موفق مى شود؟ وى خاطرنشان کرد: بنابراین ملت ما کامًال 
حواسشان جمع باشد، شــنبه و یک شنبه روز پیروزى ملت 
ایران است، روز شکست مفتضحانه آمریکاست. کانال هاى 
ضدایرانى خارج از کشور براى خودشان خبر درست نکنند و 
بگویند آمریکا ادعایى کرده و یک ماه هم صبر کرده بنابراین 
مى تواند از این مکانیسم استفاده کند. اصًال مکانیسمى شروع 

نشد که به نتیجه اى برسد.
رئیس جمهورى یادآور شد: پیشاپیش پیروزى شنبه و یک 
شــنبه هفته آینده را نیز به ملت ایران تبریک مى گویم که 

آمریکا دچار شکست مفتضحانه مى شود. /2896

30 درصد مشترکان برق در کشور که پایین تر از میانگین 
مصرف دارند شامل تخفیف برق 100 درصدى خواهند 

بود که در دو ماه آینده اجرایى خواهد شد. 
مشترکان برق خانگى در ایران نزدیک به 30 میلیون نفر 
هستند که از میان آنها 30 درصد معادل هشت میلیون و 
500 هزار مشترك کم مصرف مى باشند و بیش از هفت 

میلیون نفر نیز خوش مصرف مى باشند. 
مصطفى رجبى مشهدى، سخنگوى صنعت برق کشور 
گفت: این برنامه براى مشترکین خانگى است و مشترکین 
خوش مصرفى که نسبت به دوره هاى قبل مصرف خود 
را کاهش دهند مى توانند مشمول این طرح شوند و براى 

مشترکین پرمصرف نیز آموزش هایى در نظر گرفتیم.
ســخنگوى صنعت برق بــا عنوان اینکــه 36 میلیون 
مشترك برق در کشور وجود دارد که از این میان نزدیک 
به 30 میلیون مشترك خانگى هستند، عنوان کرد: نزدیک 
به چهار میلیون و 500 نفر مشترك پر مصرف هستند که 
این طرح فرصت مناســبى را براى سوق دادن ایشان به 

کم مصرفى فراهم مى کند. 
وى گفت: هدف از اجراى این طرح کاهش رفاه خانوارها 
نیست بلکه به دنبال بهینه سازى مصرف و اختصاص 
آن به بخش هاى تولیدى مانند کشــاورزى و صنعتى

 هستیم. 

شنبه و یک شنبه روز 
پیروزى ملت ایران است

تخفیف 100 درصدى برق 
براى مشترکین کم مصرف

باز هم ختم، باز هم کرونا
   ایســنا | سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى 
هرمزگان عنوان کرد: در یکى از شهرستان هاى استان 
500 نفر به یک مراسم ختم مراجعه مى کنند که 22 
نفر از این شمار از یک فرد مبتال به کرونا در مراسم ختم 
بیمارى کرونا مى گیرند، از افراد آلوده شده هشت نفر 

معلم، یک نفر دانشجو و یک نفر دانش آموز بوده اند.

حذف کنکور نظام قدیم؟
   ایلنا | ســخنگوى سازمان سنجش آموزش 
کشــور به اظهارات اخیر عضو کمیسیون آموزش 
مجلس مبنى بر عدم برگزارى کنکور نظام قدیم از 
سال 1400 واکنش نشان داد. فاطمه زرین آمیزى 
گفت: ســال 97 آخرین ســال کنکور براى نظام 
قدیم آموزش متوســطه بود، اما شوراى سنجش 
و پذیرش آن را براى سال 98 تمدید کرد. در سال 
98 نیز شورا استثنائاً طراحى دو نوع سئوال را براى 
دو نظام آموزش متوسطه و بعد از آن براى کنکور 
سال 99 تمدید کرد و اعالم شد که امسال آخرین 
سال طراحى دو نوع سئوال خواهد بود. وى اضافه 
کرد: امسال در آزمون سراسرى سال 99 تنها 16 
درصد از داوطلبان نظام قدیم بوده اند که پیش بینى 

مى شود، براى سال 1400 به زیر 8 درصد برسند.

چهارراه تبادل کرونا
   ناطقان | معاون کل وزیر بهداشت گفت: هم 
اکنون بیشــترین نگرانى ما از باب شیوع ویروس 
کرونا استان تهران است که به دلیل پایتخت بودن 
و افزایش باالى ترددها از سایر استان هاى کشور، 
به عنوان چهارراه تبادل بیمارى کرونا در کشــور 
تبدیل شده اســت. ایرج حریرچى در پاسخ به این 
سئوال که کدام اســتان هاى کشور هم اکنون در 
وضعیت خطرناکى قرار دارنــد گفت: خیلى رك 
و شــفاف مى توان گفت که در حال حاضر هیچ 
استان کشور ایمن نبوده و رفتارهایمان باید در تمام 

استان ها، رفتارهاى ایمن گونه باشد./2904

سهم ما در تخریب ازون
   برنــا | شفیع موســوى، کارشناس تحقیقات 
دفتر حفاظت از الیه ازون سازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: ســهم ایران امروز از تولید گازهاى 
مخرب الیه ازون 2 درصد است اما ایران در عرصه 
تولید گازهاى گلخانه اى در رتبه هفتم جهان است. 
این گازهاى گلخانه اى بیشتر اثرات گرمایشى دارند 
اما سهم ایران از تولید گازهاى مخرب الیه ازون 

صرفاً 2 درصد است./2905

عادل پا به توپ مى شود
   خبر آنالین | عادل فردوسى پور در روزهایى 
که ســرش خلوت اســت، ترجیح مى دهد بیشتر 
فوتبال بــازى کند. او که همیشــه در تمرین تیم 
رســانه ورزش حاضر اســت، به زودى در یادواره 
شهداى سالمت هم پا به توپ مى شود. قرار است 
رقابت ها از 12 مهرماه آغاز شود. در نشست خبرى 
این مســابقات عادل فردوسى پور به همراه بهنام 
ابوالقاسم پور، على خســروى، حیدر سلیمانى و 
همینطور امیر محسنى مدیرعامل سازمان ورزش 

شهردارى تهران حضور داشتند.

«شهرموش ها»، فصل سوم
   برترین ها | با انعقاد قرارداد نگارش فیلمنامه 
«شــهرموش ها 3» مرضیه برومند کار نگارش 
سومین قسمت از این فیلم عروسکى موفق را آغاز 
کرد. قسمت اول «شهر موش ها» در سال 1364 و 
در پى موفقیت برنامه تلویزیونى «مدرسه موش ها» 
ســاخته شــد و جزو پرمخاطب ترین آثار آن دهه 
محسوب مى شود. قسمت دوم «شهر موش ها»، 
با استفاده از کاراکترهایى از نسل بعدى موش هاى 
نسخه قدیمى، در سال 93 ساخته شد و این بار به 

عنوان فیلم رکورد شکن دهه 90 به ثبت رسید.

زمزمه کاندیداتورى کدخدایى 
   عصرایــران | خبرهاى غیررســمى حاکى از آن 
است ســخنگوى شــوراى نگهبان این روزها در حال 
بررسى کاندیداتورى انتخابات ریاست جمهورى سال 
1400 است. شــنیده ها حاکى از آن اســت که برخى 
شــخصیت هاى سیاســى اصالح طلب و اصولگرا از 
عباسعلى کدخدایى خواسته اند براى انتخابات ریاست 
جمهورى سال 1400 ثبت نام کند و وارد کارزار انتخاباتى 
شود. کدخدایى در گفتگو با روزنامه «اطالعات» اعالم 
کرده دیگر تمایلى براى حضور در شوراى نگهبان ندارد و 
تیر ماه نیز از قائم مقامى دبیر شوراى نگهبان کناره گیرى 

کرده است./2901

اطالعیه سپاه 
درباره ناامنى هاى اهواز

   خبر آنالین | ســپاه ولى عصر(عج) خوزستان در 
اطالعیه اى اعالم کرد آمادگــى دارد به تأمین امنیت 
اجتماعى ورود کند. در این اطالعیه آمده است: باتوجه به 
درخواست و مطالبه مردمى گسترده در فضاى مجازى 
و مراجعات حضورى و مکتوب مبنــى بر ورود و کمک 
سپاه ولیعصر(عج) به ارتقاى امنیت عمومى جامعه در پى 
سرقت ها و ناامنى هاى اخیر در شهرستان اهواز، ضمن 
تشکر از اعتماد عموم مردم به ســپاه و بسیج، این نهاد 
انقالبى آمادگى دارد در صورت درخواست شوراى تأمین 
استان، نسبت به فعال کردن گشت هاى رضویون در تمام 
شهرهاى استان براى کمک به تأمین امنیت اجتماعى 

مردم عزیز و بزرگوار استان اقدام کند.

ایده جدید خالق باردارى
 با 2 گیگ اینترنت! 

   روزیاتو | شــاید کمتر فعالــى در فضاى مجازى 
باشد که اسم روح ا... مؤمن نسب را نشنیده باشد، همان 
کارشناس فضاى مجازى که در برنامه اى از صدا و سیما 
ماجراى باردارى یک دختر نوجوان با 2 گیگ اینترنت 
رایگان را مطرح کرد که به یک جنجال تبدیل شد. حاال 
وى در حرکت مشابه دیگرى از عقیم سازى گوشى هاى 
هوشمند گفته است که ظاهراً با حذف تمامى شبکه هاى 
اجتماعى روى گوشــى صورت مى گیرد. وى در مورد 
خطرات فضاى مجازى چنین گفت: «اینستاگرام روى 
گوشى داشته باشید، نمى توانید گناه نکنید. آنجا محور 
دیده شدن است و مثل آنها نباشــى، دیده نمى شوى. 
فضاى مجازى دریاست، من بچه ام را دوست دارم، دریا 
هم خوب است، شما دست بچه تان را مى گیرید و پرت 

مى  کنید در دریا؟»/2902

گاف «بایدن»
   خبر گزارى صداوسیما | «جو بایدن»، نامزد 
دموکرات ها در رقابت هاى انتخابات ریاست جمهورى 
2020 آمریکا در بخشــى از اظهاراتش که به کشــته 
شدن ســربازان آمریکایى در عراق اشاره داشت، گفت: 
«ســربازان آمریکایى در ایران و افغانستان مردند.» او 
اما هنگام صحبت در مورد شمار نیروهاى زخمى آمریکا 
در دو کشور، این اشــتباه لفظى را اصالح کرد و گفت: 
«نیروهاى زخمى آمریکا در عراق و افغانستان 53 هزار و 

192 نفر هستند.»/2903

مالیات هاى جدید
 در راه است

   آفتــاب نیــوز | آیین نامه هــاى اجرایى احکام 
مالیاتى قانــون بودجه از جمله مالیــات بر خانه ها و 
خودروهاى لوکس در حال نهایى شدن است. بر اساس 
قانون بودجه سال 99 کل کشــور، انواع خودروهاى 
سوارى و وانت دو کابین موجود در کشور داراى شماره 
انتظامى شخصى به ارزش 700 میلیون تومان و بیشتر 
مشمول مالیات بر دارایى سالیانه شدند. این مالیات بر 
اســاس ارزش روز خودرو با نرخ 0/2 درصد محاسبه 
مى شــود. همه اشــخاص حقیقى و حقوقى مکلفند 
مالیات سالیانه خودروهاى مشمول تحت تملک خود 
و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 

99 پرداخت کنند.

خبرخوان

چندى پیش مستندى با عنوان «رؤیاى آجرى» از شبکه 
مستند پخش شد که این روزها بازپخش آن در کنداکتور 
پخش شبکه افق قرار گرفته است. این مستند به تاریخچه 
سیاستگذارى مسکن در 60 سال اخیر کشور مى پردازد. از 
جمله ویژگى هاى این مستند، تصاویر آرشیوى دیده نشده 
آن است. به بهانه بازپخش این مستند خبرگزارى «مهر» 
با داود مرادیان، کارگــردان آن گفتگویى انجام داده که 
او در بخشــى از این گفتگو به موضوع همیشه جنجالى 

آرشیوهاى صداوسیما پرداخته است.
 آرشیو صداوسیما خیلى سخت اعتماد مى کند. از طرفى 
تبدیل نگاتیو براى صداوسیما هزینه زیادى دارد. به طور 
مثال چند نگاتیو باید شستشو داده شود که به تصویر تبدیل 
شــود. این نگاتیوها خیلى قدیمى و کهنه است و اصالح 
رنگ و کار روى آنها هزینه معنوى و مادى مى برد. خود 
انجام این فرایند یک ماه پروسه ادارى دارد. مستندسازان 
باید دائم ارتباط داشته باشــند و بروند و بیایند تا بتوانند 
اعتماد جلب کنند. براى همین مستندساز با خود مى گوید 

از همان تصاویر معمول استفاده مى کند.
 اگر اکنون به سایت «آسوشــیتدپرس» سر بزنید تمام 
آرشیو در اختیار شماست، تمام آرشیو «رویترز» را مى توانید 
در اختیار داشته باشید و به همه اینها مى توان با پرداخت 

مالى دسترسى پیدا کرد. اینجا فکر مى کنند اگر این آرشیو 
را به راحتى در دسترس قرار دهند در اختیار شبکه «من 
و تو» و دیگر شــبکه ها قرار مى گیرد که من این تفکر را 

قبول ندارم.
 من به عنوان یک مستندساز با قاطعیت اعالم مى کنم 
که همه آرشیو «آسوشیتدپرس» را درباره ایران دیده ام که 
شاید حدود یک ماه طول کشید و همه آرشیو «رویترز» 
درباره ایران را هم دیده ام. شــاید هر کدام بیشتر از 50 
ساعت بوده اند. من تمام مســتندهاى «من و تو» را هم 
دیده ام و به آرشــیو صداوسیما هم مســلط هستم و به 
جرأت مى توانم بگویم عمده تصاویرى که در شبکه هاى 
«BBC»، «ایران اینترنشنال» و «من و تو» منتشر شده 

است، از آرشیوهاى بین المللى است.
 نمى گویم آرشیو فروخته نشده است اما اینکه آرشیو به 
طور کامل فروخته شده است را قبول ندارم. یعنى مى گویم 
شــاید 5 درصد یا 10 درصد فروش رفته است. کسى که 
این سخن را مى گوید آرشیو صداوسیما را نمى شناسد و 
نمى داند که این آرشیو به یک اقیانوس مى ماند و اگر این 
اقیانوس دست کسى بیافتد با آن کارهاى بسیارى مى تواند 
انجام دهد. پس قطعاً ادعاى فروش همه آرشیو نمى تواند 
درست باشد. به نظرم بخشى از آرشیو انقالب یا دوران شاه 

نهایتاً بیرون رفته است./2897

ادعاى یک مستندساز:

آرشیو صدا و سیما دست شبکه هاى ماهواره اى 
نیافتاده است

آرمان کیانى

 آمار انتخابــات اخیر مرحله دوم مجلس شــوراى 
اسالمى در کالنشهر کرج که از آن به عنوان «ایران 

کوچک» یاد مى شود، تکان دهنده است.
در شهرى که سه میلیون نفر در آن زندگى مى کنند 
و چهارمین یا پنجمین شــهر پرجمعیــت ایران به 
حساب مى آید (اختالف بر ســر چهارم یا پنجم به 
ســبب جمعیت متفاوت در روز و شب) و طبعًا بیش 
از نیمى از از ســاکنان آن، واجد شــرایط رأى دادن 
بوده اند، تنها 41 هزار و 534 نفر در انتخابات مرحله 
دوم شــرکت کرده اند و مجموع آراء صحیح به 40 
هزار هم نرسیده اســت. بدین ترتیب آقاى علیرضا 
عباســى با 27 هزار و 10 رأى به عنوان نماینده دوم 

کرج، اشتهارد و فردیس به مجلس یازدهم راه یافته 
و خانم فاطمه آجرلو نماینده پیشین با 12 هزار و 551 

رأى بازمانده است.
این در حالى است که شمار عوامل اجرایى، نظارتى، 
بازرسى و انتظامى 15 هزار و 436 نفر اعالم شده و 
قاعدتًا همه این افراد رأى داده انــد و چنانچه از 40 
هزار کسر کنیم به رقم خیره کننده 25 هزار نفر براى 
شــهروندانى که در زمره عوامل اجرایى و نظارتى و 
بازرسى و انتظامى نبوده اند و رأى داده اند، مى رسیم.

اگر شمار واجدان شرایط را 1/5 میلیون بدانیم، آن 15 
هزار نفر یک درصد مى شــد و 30 هزار رأى یعنى 2 
درصد! بله، نماینده جدید کرج با 2 درصد آراء واجدان 

شرایط راهى مجلس شده است./2899

نماینده جدید کرج، نماینده چند نفر است؟
  مهرداد خدیر / عصر ایران |

سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور انتشار خبر صدور 
شناسنامه براى فرزندان حاصل از رابطه نامشروع به 
نقل از ســازمان ثبت احوال را تکذیب و اظهار کرد: 
اینکه سازمان ثبت احوال به فرزندان حاصل از رابطه 
نامشروع شناسنامه مى دهد، صحت و امکان ندارد. 
ســیف ا... ابوترابى در ادامه بیان کرد: اخبارى در این 
خصوص به نقل از بنده منتشر شد که آن را تکذیب 

مى کنم، فرزندان نامشروع در صورتى که دادگاه تأیید 
کند و حکم دهد مى توانند شناسنامه دریافت کنند.

ســیف ا... ابوترابى با اشــاره به اینکه این موضوع، 
مسئله جدیدى نیست و از قبل نیز مطرح بوده است، 
گفت: این مسئله اى است که تنها دادستانى باید آن 
را تأیید کند و سازمان ثبت احوال هیچ دخالتى در آن 

نخواهد داشت.
روز گذشته از قول ابوترابى گفته شد: فرزندانى که پدر 
مشخص ندارند و حاصل رابطه نامشروع هستند، مادر 
آنها باید به دادگاه مراجعه کرده تا پس از صدور حکم 
توسط دادستان، سازمان ثبت احوال شناسنامه صادر 
کند. سازمان ثبت احوال در شناسنامه این فرزندان، 
تنها نام و نام خانوادگى مادر را ثبت مى کند و در مقابل 
نام پدر یک اسم فرضى مى نویسد چراکه این فرزندان 
هم باید هویت داشته باشــند تا در مدرسه و مراحل 

دیگر زندگى دچار مشکل نشوند.

آنها شناسنامه نمى گیرند

فرمانده انتظامى اســتان یزد با بیان اینکه صحت عمل، 
سالمت ادارى و پاکدستى از ویژگى بارز کارکنان پلیس 
این استان است، گفت: مأموران ایستگاه بازرسى شهید 
مدنى یزد یک محموله کاالى قاچاق را شناســایى و با 
رد رشــوه 98 میلیون تومانى، هشت سکه پیشنهادى را 

صورتجلسه کردند.
سردار عباســعلى بهدانى فرد با بیان اینکه تریلى حامل 
محموله یراق آالت از شهرهاى جنوب شرقى کشور به 
تهران بوده اســت، افزود: مأموران در بازرسى از کانتینر 
خودرو مقادیر زیادى کاالى خارجى فاقد مجوز و قاچاق 

را از کنار محموله اصلى کشــف و یک متهم را دستگیر 
کردند. متهم براى رهایى از دست قانون پیشنهاد پرداخت 
رشــوه به مبلغ یک میلیارد ریال وجه نقد و یا معادل آن، 
ســکه و دالر را به دو مأمور پلیس مى دهد و پس از آن با 
تحویل هشت عدد ســکه تمام بهار آزادى به مأموران، 
خواهان آزاد کردن محموله توقیفى مى شود. اما مأموران 
ایستگاه بازرسى شهید مدنى استان یزد در کمال صحت 
و پاکى، پیشنهاد رشوه را رد و سکه هاى تحویل داده شده 
را صورتجلسه مى کنند و متهم را با دو پرونده قاچاق کاال 

و پرداخت رشوه به مراجع قضایى معرفى کردند./2900

دست رد به سکه هاى رشوه

سئوال هاى زیادى درباره تفاوت سن بازنشستگى تأمین 
اجتماعى براى مردان و زنان پرسیده مى شود. در ادامه 
درباره جزئیات سن بازنشستگى زنان و سن بازنشستگى 

مردان و تفاوت هاى این دو برایتان توضیح مى دهیم.
شرایط بازنشستگى براى زنان به این شرح است:

اگر 35 سال سابقه بیمه داشته باشید، بدون محدودیت 
ســنى مى توانید بازنشسته شــوید. اگر 42 سال سن و 
حداقل 20 سال ســابقه کار دارید که بیمه آن پرداخت 
شده است، به شــرط آنکه در جایى اســتخدام باشید و 
بیمه شما پرداخت شود، مى توانید بازنشسته شوید. اگر 
حداقل 45 سال سن و حداقل 30 سال سابقه بیمه داشته 
باشید، مى توانید بازنشسته شــوید اگر حداقل 55 سال 
سن و حداقل ده سال سابقه بیمه داشته باشید، مى توانید 
بازنشسته شــوید. اگر حداقل 55 سال ســن و حداقل 
یکسال سابقه بیمه داشته باشید، مى توانید با خرید الباقى 
سابقه مورد نیاز خود تا ده سال از سازمان تأمین اجتماعى، 

سابقه بیمه خود را به ده سال رسانده و بازنشسته شوید.
شــایان ذکر اســت بانوانى که داراى ســابقه مشاغل 
ســخت هســتند، به ازاى هر سال ســابقه، 1/5 سال 
سابقه محاســبه مى شــود. همچنین شــرایط خاص 
بازنشســتگى براى افرادى که جانباز و یا معلول هستند 

نیز وجود دارد.
اما شرایط بازنشستگى براى آقایان به صورت زیر است:

اگر 35 سال سابقه بیمه داشته باشید، بدون محدودیت 
سنى مى توانید بازنشسته شوید. اگر حداقل 50 سال سن 
و حداقل 30 سال سابقه بیمه داشــته باشید، مى توانید 
بازنشسته شــوید. اگر حداقل 60 سال سن و حداقل ده 
سال سابقه بیمه داشته باشید، مى توانید بازنشسته شوید. 
اگر حداقل 60 سال ســن و حداقل یکسال سابقه بیمه 
داشته باشــید، مى توانید با خرید الباقى سابقه مورد نیاز 
خود تا ده سال از ســازمان تأمین اجتماعى، سابقه بیمه 

خود را به ده سال رسانده و بازنشسته شوید.

سن بازنشستگى براى زنان و مردان چقدر است؟

پول سهام عدالت براى سهامدارانى که ازطریق بانک 
آینده اقدام به فروش سهام خود کرده اند، تاکنون رأس 
موعد پرداخت شده اســت. روند فروش سهام عدالت 
ســهامدارانى که در بازه زمانى پانزدهم تیر تا چهارم 
شهریور امسال از طریق این بانک اقدام کرده اند بیش 
از 18 هزار سهم، به ارزش بیش از 82 میلیارد ریال است 

که فرایند واریز پول ســهام عدالت براى متقاضیان 
فروش آن، صورت گرفــت و به حســاب آنها واریز 
شد. متقاضیانى که تاکنون با وجود ثبت نام، واریزى 
نداشته اند، باید براى آگاهى از وضعیت کارگزار ناظر 
خود با مرکز اطالع رسانى ذینفعان بازار سرمایه و سهام 

عدالت به شماره 1569 تماس حاصل کنند.

فروش 18 هزار سهم سهام عدالت در بانک آینده 
کارگزاران اصــرار زیادى دارد که به هــر قیمتى بلیت 
حضور در صحنه انتخابــات 1400 را بگیرد. این حزب 
معتقدند «هیچیک از چهره هاى اصالح طلب نمى توانند 
تأیید شــوراى نگهبان را اخذ کنند بنابراین باید ســراغ 
گزینه هایى همچــون على الریجانى یــا محمدجواد 
ظریف رفت». این نگاه کارگزاران هر بار در رســانه ها 
یا محافل سیاسى طرح مى شود اصالح طلبان به شدت 
با آن مخالفت مى کنند.  صادق زیباکالم درباره چرایى 
اصرار کارگــزاران به بازى با برگ علــى الریجانى در 
انتخابات ریاست جمهورى 1400 گفت: حزب کارگزاران 

نمى خواهد حقایق و واقعیت هاى سیاسى امروز کشور را 
بپذیرد و قبول کند. وى با اشاره به عملکرد ناامیدکننده 
دولت حســن روحانى افزود: نه کارگزاران و نه ســایر 
مجموعه هاى اصالح طلب ظرف سه سال گذشته هیچ 
تالشى نکردند بدنه اجتماعى را درباره دالیل این اتفاق 
مجاب کنند.    وى افزود: حزب کارگزاران امیدوار است 
در ماه آخر منتهى به انتخابات ریاست جمهورى تغییر و 
تحوالتى به وجود آید، قبض و بسط هایى رخ دهد و یک 
دفعه ســتاره بخت و اقبال على الریجانى بشکفد. آنها 

نمى خواهند قبول کنند که ما مشکل داریم.

رؤیاى کارگزاران 
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کرونا جان کودك چادگانى را 
گرفت

مدیر شبکه بهداشت چادگان گفت: طى چند روز گذشته 
دو نفر از هم شهرسـتانى ها در اثر کرونا جان خـود را از 
دست دادند که یکى  از آنها کودکى ده ساله بود. غالمعلى 
حاجى عرب اظهار کرد: شهرستان چادگان در وضعیت 
قرمز قرار دارد که انتظار مى رود مسافران، گردشگران و 

شهروندان پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کنند.

تولید مرغ بهبود مى یابد
رئیس انجمـن صنفى کشـتارگاه هاى صنعتى اسـتان 
اصفهان گفت: به محض خنک تر شـدن هـوا و عبور از 
بـازه زمانى فصل تابسـتان، تولید بهینه بهبـود مى یابد 
و تلفـات در مرغدارى هـاى اصفهان به شـدت کاهش 
خواهد یافت. حمیدرضا شـیخان با بیان اینکه میانگین 
مصرف مرغ در اسـتان اصفهان، روزانه 500 ُتن است، 
اظهار کرد: در بازه زمانى 20 روز گذشته، حجم مصرف 
مرغ در استان، بر اساس میانگین استاندارد بوده اما قبل از 
این 20 روز، کشتار در راستاى تولید کمتر و عرضه بیشتر 

کاهش یافته بود.

اجراى خط انتقال آب 
جنب جهان نما

به گزارش روابط عمومى آبفا منطقـه 3، خط انتقال آب 
مقابل ساختمان ارگ جهان نما به طول 140 متر مجدد 
اجرا شد. الزم به توضیح است که به دلیل احداث ایستگاه 
مترو توسط شهردارى اصفهان در مقابل این ساختمان 
خط انتقال آب لوله 200 این منطقه از مدار بهره بردارى 
خارج شده بود. همچنین در این عملیات اجرایى دوعدد 
گیت والو200 به ابتدا و انتهاى مسیر اضافه شد که باعث 
تقویت فشار آب در محدوده بازارچه تاریخى حاج محمد 
على، کوچـه کلینیـک قاعـدى و خیابان مسـجد باب 

الرحمه شد.

تولید ورق هاى فوالدى گرم 
براى اولین بار در کشـور، با همکارى کارکنان مدیریت 
متالورژى و روش هاى تولید (تروپروسس)، فوالدسازى، 
نورد گـرم، آزمایشـگاه، برنامـه ریزى کنتـرل کیفى و 
فروش فـوالد مبارکـه، تولیـد ورق هاى فـوالدى گرم 
نوردیـده بـه ضخامت هـاى 12 و 14 میلیمتـر، گریـد
 ASTM A204GR.B با موفقیت انجام شـد. علیرضا 
مولـوى زاده، رئیـس واحد تروپروسـس فـوالد مبارکه 
ضمن اعالم این خبر و با بیان اینکه این نوع ورق آلیاژى 
حاوى 0/45 تا 0/6 درصد مولیبدن است، ادامه داد: عنصر 
مولیبدن استحکام فوالد را در دماى باال افزایش مى دهد 
و در ورق، مقاومت به خوردگى و خزش خوبى در دماى 

باال ایجاد مى کند.

پیش بینى برداشت 
4000 ُتن گردو 

مدیـر امـور باغبانى سـازمان جهاد کشـاورزى اسـتان 
اصفهان از پیش بینى برداشت 4000 ُتن گردو از باغات 
استان اصفهان در سال 99 خبر داد. احمدرضا رئیس زاده 
اظهار کرد: امسـال میزان برداشت گردو نسبت به سال 
گذشته تغییر چندانى نکرده است. وى با اشاره به اینکه 
سـطح کل باغات گردوى اسـتان 3885 هکتار اسـت، 
اضافه کرد: برداشت گردو از سطح 3384 هکتار باغات 
بارورگردو در استان اصفهان از اواسط شهریور ماه آغاز 

شده است و تا اواسط مهر ماه ادامه دارد.

کاهش شدید مراجعه به 
کتابخانه ها

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان گفت: 
میزان اسـتقبال مردم ایـن اسـتان از کتابخانه ها در پى 
ادامه دار بودن شـیوع کرونا و نگرانى هاى حاصل از آن 
بیش از 50 درصـد کاهش یافته اسـت. امیر هالکویى 
افزود: براساس آمار به دست آمده در شش ماه اول سال 
گذشـته مراجعان و اسـتفاده کنندگان از کتابخانه هاى 
عمومى در استان 462 هزار نفر بود که این رقم از ابتداى  
سال  جارى تاکنون با احتسـاب تعطیلى ها به 200 هزار 

نفر کاهش یافت.

خبر

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با بیان اینکه این 
استان رتبه اول آزادسازى زندانیان در کشور را داراست، 
گفت: 406 زندانى از ابتداى سال جارى تاکنون با میزان 

بدهى 137 میلیارد تومان آزاد شدند.
محمدرضا حبیبى اظهار کرد: در شــش ماهه اول سال 
جارى به همت خیران نیک اندیش اصفهان و در نتیجه 
فعالیت ســتاد دیه اســتان 406 نفر از زندانیان با انواع 
بدهکارى هــاى مالى از زندان آزاد شــدند و به آغوش 
گرم خانواده بازگشتند و از این حیث رتبه اول به استان 
اصفهان اختصاص یافت. وى افزود: کل میزان بدهى 
این افراد 137 میلیارد تومان بوده که 106 میلیارد تومان 

آن از طریــق اخذ رضایت از طلبکاران بــوده و این امر 
حکایت از روحیه باالى عفو و بخشــش و تدین مردم 

اصفهان دارد.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با اشاره به آزادى 
76 زندانى مهریه، تصریح کرد: با این اقدام خداپسندانه 
عالوه بر این زندانیان، خانواده آنها نیز از بند مشکالت 
ناشى از عدم حضور سرپرســت و نان آور خانوار رهایى 
یافتند و از سوى دیگر بخشــى از مشکالت طلبکاران 
نیز از این طریق مرتفع شده و بى شک اینگونه اقدامات 
از اجر و مــزد دنیوى و اخروى براى خیــران برخوردار

 است.

سخنگوى ستاد مدیریت کروناى استان گفت: با توجه به 
تفاوت میزان آمار حضورى بودن دانش آموزان در مدارس 
نســبت به آموزش مجازى، ترجیح اداره کل آموزش و 
پرورش، ستاد مدیریت کرونا و بسیارى از دانش آموزان، 
اولیا و معلمان ادامه روند آمــوزش به صورت حضورى 

است و برنامه اى براى تعطیلى مدارس نداریم.
حجت ا... غالمى اظهار کرد: در جلسه روز سه شنبه ستاد 
استانى مدیریت مقابله با کرونا گزارشى از ابتالى دانش 
آموزان به کرونا خارج از میزان عادى عمومى توسط اداره 
کل آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکى ارائه نشد. 
سخنگوى ســتاد مدیریت کروناى استان تصریح کرد: 

تمامى مدارس سطح استان با ظرفیت 50 درصد درحال 
فعالیت هستند و اداره کل آموزش و پرورش در صدد است 

این مقدار را به کمتر نیز کاهش دهد.
وى افزود: با تصمیمات ســتاد کروناى اســتان، مسئله 

بیمارى کرونا در مدارس حل شده است.
غالمى عنوان کرد: با توجه به تفاوت میزان آمار حضورى 
بودن دانش آموزان در مدارس نس بت به آموزش مجازى، 
ترجیح اداره کل آموزش و پرورش، ستاد مدیریت کرونا 
و بســیارى از دانش آموزان، اولیا و معلمــان ادامه روند 
آموزش به صورت حضورى اســت و برنامــه اى براى 

تعطیلى مدارس نداریم.

برنامه اى براى تعطیلى 
مدارس اصفهان نداریم

اصفهان در رتبه اول آزادى 
زندانیان قرار دارد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد 
گفت: طى دو هفته اخیر دو وقف جدید در نجف آباد با 
نیت کمک به مساجد این شهر به ثبت رسیده است.

حجت االسالم رضا صادقى اظهار کرد: یکى از این 
دو وقف، وقف قســمتى از باغ است که توسط سید 
کافى موسوى براى مسجد 14 معصوم(ع) نجف آباد 
و ساخت یک مرکز تجارى براى این مسجد وقف 
شده اســت. ارزش ریالى این موقوفه 800 میلیون 
تومان برآورد شده اســت. وى همچنین با اشاره به 
وقف زمین 849 مترى براى ساخت مجتمع سه طبقه 
براى مســجد النبى(ص) و متعلقات آن و همچنین 
تأمین هزینه هاى نذرى براى هیئت امام حسین علیه 

السالم(ع) گفت: این وقف نیز توسط واقف محمود 
پورهادى به ثبت رسیده است. بر اساس نیت واقف 
قرار است در این زمین ســاختمان سه طبقه شامل 
یک طبقه منزل مســکونى، یک طبقه آشپزخانه و 
یک طبقه انبــار راه اندازى و از محــل اجاره منزل 
مســکونى براى تأمین مایحتاج آشپزخانه و توسعه 

آن استفاده شود.
حجت االسالم صادقى با بیان اینکه ارزش ریالى این 
وقف حدود دو میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد 
مى  شود، اضافه کرد: قرار اســت در این آشپزخانه 
غذاى نذرى براى ظهر عاشورا و اعیاد مذهبى طبخ 

و بین نیازمندان و عزاداران توزیع شود.

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در بازدید سرزده 
از مرکز پاسخگویى شهید ردانى پور  با تأکید بر لزوم 
مشترى مدارى گفت: اساسى ترین اصل مشترى 
مدارى پاســخگویى صحیح، ســریع و روشن به 

مشتریان است.
ناصر مشایخى در راستاى تحقق رضایت مشتریان 
به صورت ســرزده از قسمت پاســخگویى به امور 
مشتریان مرکز تلفن شهید ردانى پور شهر اصفهان 
و قســمت هاى مختلف آن بازدید کرد و از نزدیک 

در جریان جزئیات و روند پاسخگویى در این مرکز 
قرار گرفت.وى پیگیرى مطالبات مردمى و اصالح 
روند پاسخگویى را از جمله مهمترین  برنامه هاى 
خود دانســت و افزود: من و همکارانم در مجموعه 
مخابــرات منطقه اصفهان همه همــت خود را به 
کار بســته ایم تا با رفع موانع و مشــکالت موجود 
و تقویت ســامانه هاى غیر حضورى در شــرایط 
حاضر کمترین مراجعه حضورى به مراکز را داشته 

باشیم.

دکتر حسن ابن شهیدى، متخصص قلب و عروق 
چهارمین پزشک مدافع سالمت اصفهان است که 
روز سه شــنبه پس از جدال دو هفته اى با بیمارى 

کووید-19 جان خود را از دست داد.
 دکتر سید حسن ابن شهیدى از پزشکان بازنشسته 
تأمین اجتماعى استان اصفهان بود که در مطب و 
بیمارســتان هاى خصوصى فعالیت مى کرد. این 
پزشــک متخصص دو هفته گذشــته به بیمارى 
کووید-19 مبتال شد که در بیمارستان الزهرا(س) 
فوت کــرد. پیکــر این شــهید مدافع ســالمت 
امروز(پنج شــنبه 27 شــهریور ماه) طى مراسمى 
از مقابل بیمارســتان الزهرا(س) اصفهان تشییع 
شده و در گلستان شــهداى این شهر خاکسپارى 

مى شود.
پیش از ایــن در 14 شــهریور ماه، دکتــر نوریان 
متخصص مغز و اعصاب، ســومین پزشک مدافع 
سالمت اصفهان بر اثر ابتال به بیمارى کووید-19 

در بیمارســتان الزهرا(س) فوت کرد. دکتر سعید 
حقیقى و دکتر سید محمد موسوى از پزشکان مدافع 
سالمت اصفهان نیز بر اثر ابتال به کرونا جان خود 

را از دست دادند.
احمد طالبى، پرســتار بازنشســته کــه به صورت 
داوطلبانه در بیمارســتان هاى فیــض و آیت ا... 
کاشانى به عنوان پرســتار خدمت مى کرد، دکتر 
مجید فرهاد از پزشــکان دانشــگاه علوم پزشکى 
کاشان، على اسد ســلطانى از کارکنان بیمارستان 
نطنز، على منصورى کارمند بیمارســتان عیســى 
بن مریــم(ع)، حامــد مردانــى از کارکنان بخش 
رادیولوژى بیمارســتان شــهید آیت ا... صدوقى و  
خســرو حکمت روش از کارکنان بخش اتاق عمل 
بیمارســتان زهراى مرضیه(س) از دیگر مدافعان 
سالمت هســتند که در ماه هاى گذشته در استان 
اصفهان بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دســت 

دادند.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
درخصوص حادثه اى که 15 شــهریور و ســقوط 
کودك از خودرو اتفاق افتاد، توضیح داد: ســاعت 
23 و 20 دقیقه شب از خورزوق با 115 تماس مى 
گیرند، درحالى که همه آمبوالنس ها در مأموریت 
بودند و اعالم مى کننــد در صورت امکان خودتان 
بیمار را به مرکز درمانى انتقال دهید. ساعت 23 و 
37 دقیقه آمبوالنســى که بیمارى را به بیمارستان 
گلدیس شــاهین شــهر برده بود بالفاصله براى 
انتقال این بیمار اعزام مى شود و با 17 دقیقه زمان 
به محل مى رسد. غفور راســتین با اشاره به اینکه 

این کودك به یک مرکز درمانى منتقل شــده بود، 
 افزود: آمبوالنس این کودك را به بیمارستان انتقال 

مى دهند ولى متأسفانه کودك فوت مى کند.
راســتین ادامه داد: فرض کنیم درب هر منزل یک 
آمبوالنس باشد، آیا واقعًا خدمت به مردم کرده ایم؟ 
کار ما بهداشتى، درمانى و بیمارستانى نیست، بلکه 
اقدامات اولیه و انتقال بیمــار به یک مرکز درمانى 
مجهز است. در این مورد هم همه کدهاى اورژانس 
در مأ موریت بوده اند و طبق مستندات هیچ قصورى 
انجام نشده و در اولین فرصت ممکن بیمار منتقل 

شده است.

وقف زمین براى پختن غذاى نذرى در ظهر عاشورا

بازدید از مرکز پاسخگویى شهید ردانى پور

فوت چهارمین پزشک مدافع سالمت اصفهان

واقعیت درگذشت یک کودك در خورزوق

اگر قرار باشد فقط به یک اظهار نظر در اثبات اینکه شیوع 
کرونا در استان اصفهان به مرحله بسیار خطرناکى رسیده 
است بسنده کنیم، آنچه روز گذشته مدیر درمان دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان در نشست با خبرنگاران اعالم کرد 
و آمار و اعداد و ارقامى که بر زبان آورد کافى است تا عمق 
فاجعه در این استان مشخص شود. دیروز همچنین  معاون 
و سخنگوى وزارت بهداشت هم به کاشان رفت تا در یکى 
از مراکز مهم بحران کرونا از دلنگرانى این وزارتخانه از 
روند صعودى ابتال به کووید- 19 ســخن بگوید. سیما 
ســادات الرى گفت که روند نزولى آمار شیوع کرونا از 
هفته سوم شهریور در بسیارى نقاط متوقف شده و برخى 
اســتان ها در حال طى کردن مسیر صعودى هستند که 

خیلى نگران کننده است.
 ایــن همه در کنار نشســت خبــرى مدیر حــوادث و 
فوریت هاى پزشکى استان اصفهان که آنهم روز گذشته 
برگزار شد و اطالعات جدید او از وضعیت کرونا در استان 
اصفهان نشان مى دهد همه ساکنان در استان اصفهان 
باید به مراتب توجه بیشترى به پروتکل هاى بهداشتى 
نمایند. غفور راســتین ضمن اینکه از ابتالى 114 نفر از 
کارکنان اورژانس به کرونا خبــر داد گفت که از ابتداى 
اســفند تا امروز 9000 بیمار کرونا به مراکز درمانى در 
استان منتقل شده اند و آمار امدادرسانى نزدیک به 4000 

در 24 ساعت است.

*مردم تفریح کنار زاینده رود را تعطیل کنند
مدیر درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان در مورد 
وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان، آمار مرگ و میر، 
افزایش تند شیب بیمارى و رکوردزنى استان اصفهان در 
کشــور، درگیرى دانش آموزان و معلمان و کادر درمان 

استان با این بیمارى توضیحاتى ارائه کرد.
بهروز کلیدرى روز گذشته در نشست خبرى با بیان اینکه 
در روزهاى اول مواجهه با بیمــارى کووید-19 به نظر 
مى رسید شرایط تقریبًا بهترى در استان اصفهان نسبت 
به اســتان هاى دیگر رقم زده ایم، تصریح کرد: از مرداد 
ماه شرایط این بیمارى در اصفهان روز به روز پیچیده تر 
و سخت تر شده است. کلیدرى تأکید کرد: تاکنون بالغ 
بر 32 هزار و 500 بیمار را در بیمارســتان هاى اســتان 
بســترى کرده ایم و 1460 بیمار با تست مثبت کرونا از 

دست داده ایم.
وى تعداد کل بیماران مثبت و مشکوك استان را 3100  
نفر عنوان کرد و گفت: از میان بیماران با تســت مثبت، 
720 بیمار طى 150 روز فوت کردند، در حالى که  740 
بیمار دیگر تنها طى 55 روز گذشــته فوت کردند، یعنى 
طى 55 روز مرگ و میرى به اندازه 150 روز نســبت به 

قبل را تجربه کردیم.
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
مرگ و میر سه برابر شده است، گفت: روزانه یک مینى 

بوس ته دره مى رود که متأسفانه همه فوت مى کنند. در 
حال حاضر بیمارانى که در استان درحال بسترى شدن 

هستند روز به روز افزایش پیدا مى کنند.
به گفته کلیدرى اردیبهشت و خرداد 300 بیمار و امروز 
بیش از 1100 بیمار بسترى در استان داریم، درحالى که 
نسبت به دوره قبلى بسیارى از آنها بیماران بدحال ترى 
هستند که با وجود خدماتى که دریافت مى کنند و شناخت 

بیشترى که داریم، فوت مى کنند.
وى افزود: به دلیل اینکه زنجیره بیمارى را در استان قطع 
نکرده ایم، شرایط درست نمى شود. روز سه شنبه 2700 
بیمار در کشور مبتال شدند که 938 نفر مربوط به استان 
اصفهان بود. به این معنى که 40 درصد مبتالیان از استان 

اصفهان بودند و در صدر بروز بیمارى در کشور هستیم.
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با تأکید بر 
اینکه این وضعیت حدود ده روز است در استان اصفهان 
اتفاق افتاده است ، خاطرنشان کرد: طى یک هفته گذشته 
هر روز بین 700 تا 1000 بیمار جدید در استان شناسایى 
شــدند و طى یکى دو هفته آینده تجربه تعداد بیشترى 
خواهیم داشــت. همچنین مرگ و میر بیشتر طى دو تا 

چهار هفته آینده را پیش بینى مى کنیم.
به گفته کلیدرى برآوردهایى که توســط سازمان هاى 
جهانى براى نیم کره شمالى انجام شده بود، درحال تحقق 
است. در شهریور به مرگ و میر سه برابر رسیدیم در حالى 
که تیم درمانى با تجربه و مراکز قوى تر وارد میدان شدند، 
اما روند بدتر شــد. وى با بیان اینکه بــه  زودى ظرفیت 
بیمارســتان الزهرا(س) تکمیل مى شــود و مجبوریم 
ظرفیت هاى جدید پیش بینى کنیم، تصریح کرد: خمینى 
شهر در صدر بروز بیمارى در استان قرار گرفته است. در 
خمینى شهر ظرفیت هاى خدمات غیرکرونایى را به طور 

کامل از دست مى دهیم.
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
براى متوقف کردن چرخه تولید بیمارى در استان هیچ 
اقدامى نکرده ایم، خاطرنشــان کرد: هر روز در حاشیه 
رودخانه زاینــده رود مردم کنار هم نشســته اند. اکنون 
استاِن نسبتاً موفق در کنترل بیمارى نزدیک به 40 درصد 
مبتالیان جدید کشور را تجربه مى کند و شاید در سه تا 
چهار ماه آینده مرگ و میر باز هم افزایش یابد. کلیدرى 
تأکید کرد: این روزها دغدغــه مدارس را داریم و اگرچه 
مردم تقریبًا شــرایط را درك کرده اند و حضورشان در 

مدارس کمرنگ شده اما مراقبت بیشتر الزم است.
وى ادامه داد: از ابتداى شیوع ویروس کرونا تعداد افراد 
زیر 18 سال بسترى شده به 1644 نفر رسیده و 71 نفر 

فوت شدند. 
مدیر درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با تأکید 
براینکه جزو استان هاى سرآمد در کنترل مرگ مادران 
بودیم و پیش از این تنها دو مرگ در دوران کرونا داشتیم، 
اظهار کرد: طى 40 روز پنج نفر از مادران باردار را از دست 
دادیم که چهار نفر ساکن خمینى شهر هستند. کلیدرى 

یادآور شد: اگر نتوانیم مداخله مؤثر داشته باشیم، حداقل 
این تعداد مرگ به دو برابر مى رسد.

وى تصریح کرد: ضریب اشغال بیمارستان ها به حداکثر 
نزدیک مى شود و اگر این شرایط ادامه پیدا کند مجبوریم 
در روزهاى آینده بیمارســتان هاى دیگــر را به چرخه 
کووید-19 اضافه کنیم. این در حالى اســت که بیماران 

دیگر دچار تأخیر درمان و مرگ و میر مى شوند.
کلیدرى بــا تأکید براینکه وضعیت خطیرى در اســتان 
اصفهان درحال رخ دادن است، گفت: اگر مداخله جدى 
نکنیم، در مهر ماه این اعداد رشد چشمگیرى پیدا خواهند 
کرد. وى با بیان اینکه مخالف تعطیلى معیشــت مردم 
هستیم، تصریح کرد: اما چرا قواعد ابتدایى کنترل بیمارى 
را رعایت نمى کنیم؟ در پاســاژها، بانک ها، مدارس و 
تفرجگاه ها هیچ کدام فاصله گذارى رعایت نمى شود و 

در این صورت حتماً تولید بیمار بیشترى داریم.
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تأکید کرد: باید 
جدى تر ورود کنیم و اگر قرار است قاعده خاصى رعایت 
شود باید به صورت جدى رعایت شود. دنبال راه حل هاى 
بدیع نباشیم. کشورهاى موفق دنیا شناسایى فعال بیمار 
و محدودیت هاى جدى دارند. ایمنى گله اى پاســخگو 
نخواهد بود و کشورهایى که تجربه کردند موفق نبودند، 
ضمن اینکه ایمنى ناقص است و بسیارى براى بار دوم 

گرفتار بیمارى مى شوند.
کلیدرى با بیان اینکه بارها و بارها در ستاد استانى کرونا 
بحث وضعیت پیچیده استان اعالم شده است، خاطرنشان 
کرد: درخواست محدودیت در استان شده است، مطمئنم 
تا سال ها مجبوریم ماسک روى صورت داشته باشیم، 
تضمین دسترسى همه دنیا به واکســن به سال 2023 
مى رسد و این در صورتى است که 2021 واکسن مؤثرى 

تولید شود.
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
زمان طوالنى با بیمارى درگیر خواهیم بود، اظهار کرد: به 
نظر مى رسد خانواده ها جلوترند و خودشان فرزندانشان 
را به مدرسه نمى فرستند. وى در خصوص اعالم وضعیت 
کرونا در میان معلمان و دانش آموزان گفت: طى دو هفته 
گذشته، 48 معلم گرفتار، 183 معلم هم در خانواده فرد 
مبتال دارند، 163 دانش آموز مبتال و 2863 دانش آموز، 
یکى از اعضاى خانواده شان مبتال بودند. این آمار را اعالم 
کرده ایم و اطالعات آنها موجود اســت اما خوشبختانه 
مردم این موضوع را درك کرده اند و مراقب ســالمت 
فرزندانشــان هســتند تا جایى که امکان دارد آموزش 

غیرحضورى باشد.
کلیدرى افزود: ظرفیت ســازى خوبى در استان انجام 
داده ایم و روزانه حدود 1500 تا 2000 تســت در استان 
انجام مى شود که نزدیک به 1000 تست توسط بخش 
خصوصى انجام مى شــود. هر فرد عالمــت دار اگر به 
مراکز 16ساعته مراجعه کند تست انجام مى شود و این 
ظرفیت سازى به شناسایى بیشتر بیماران کمک مى کند.

مانى مهدوى

اصفهان در صدر ابتال به کرونا 
در کشور
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1- اتکینسون این شخصیت را در حالى که هنوز در 
دانشگاه آکسفورد در مقطع کارشناسى ارشد تحصیل 

مى کرد خلق کرد.
2- در ســال 2014 در تحقیقى، شخصیت «مستر 
بین» باالتر از «پرنسس دایانا»، «سر پل مک کارتنى» 
و «چارلى چاپلین» بــه عنوان یکــى از بزرگ ترین 

شخصیت هاى بریتانیایى انتخاب شد.
3- «مستر بین» در فیســبوك بیش از 98 میلیون 
فالوور دارد که آن را به چهاردهمین صفحه پرطرفدار 
فیسبوکى در سراســر جهان تبدیل مى کند که تعداد 
دنبال کنندگان آن از صفحه «جاستین بیبر» و «لیدى 

گاگا» در این پلتفرم اجتماعى بیشتر است.
4- سریال ها و انیمه هاى «مستر بین» در بیش از 

190 کشور جهان به نمایش درآمده اند.
5- «مستر بین» در چین نیز چنان پرطرفدار است به 
طورى که چهره شخصیت روآن اتکینسون را در قالب 

یک مزرعه برنج در شنیانگ ساخته اند.
6- همچنین چهره شخصیت «مستر بین» در قالب 
یک مجسمه مومى در موزه مومى چین در کنار «والدیمیر 

پوتین» و «کیم جونگ اون» قرار گرفته است.
7- صفحه «مســتر بین» در یوتیوب نیز دو الماسه 

بوده و بیش از 20 میلیون فالوور دارد.
8-در ابتدا قرار بود نام این شخصیت دوست داشتنى 

«مستر وایت» یا «مستر کاولى فالور» باشد.
9- مسابقات المپیک 2012 لندن با اجرایى از «مستر 

بین» آغاز شد.
10- هیچکسى اســم کوچک «مستر بین» را نمى 
داند. حتى در پاســپورت او نیز تنها از نام «مستر بین» 

استفاده شده است.
11- تنها دوست «مســتر بین» یک خرس نر است 
که بین او را «تدى» صدا مى زند. عروســک خرسى 
اورجینال توسط اتکینسون به موزه خرس گیلز برندرث 

اهدا شده که بعدها با قیمت 180 پوند حراج شد.
12- اتکینسون در سال 2012 از ایفاى نقش «مستر 
بین» بازنشسته شد زیرا فکر مى کرد بازى در این نقش 
در دهه ششم زندگى دشوار است: «بازى در یک نقش 
کودکانه در این ســن کمى غم انگیز شده است.» اما 
اتکینسون در سالگرد 25 سالگى این شخصیت با یک 

قسمت ویژه به شخصیت «مستر بین» بازگشت.
13- اولین فیلم «مستر بین» فیلمى بسیار پرفروش 
بود که در سراســر جهان بیــش از 200 میلیون پوند 

فروش داشت. 
14- «لیلى»، دختر اتکینسون در دومین فیلم «مستر 

بین» نقشى بسیار کوتاه ایفا کرد.
15- «مستر بین» در فیلم هایش همواره یک لیالند 
مینى 1000 سبز لیمویى دارد که مدل سال 1977 است. 

این اتومبیل خاطره انگیز اکنــون در موزه موتور ملى 
بریتانیا در همپشایر قرار دارد.

16- «روآن اتکینسون» با «تونى بلر»، نخست وزیر 
سابق بریتانیا از حزب کارگر همکالسى بوده است.

17- «مســتر بین» بخشــى از یک سرگرمى بین 
پروازى در بیش از صد خط هوایى در سراســر جهان 

است.
18- «مستر بین» در آپارتمان شــماره 2، خیابان 
دوازدهم آربور در هایبورى بــه تنهایى زندگى کرده و 
اغلب با ژاکت فاســتونى و کراوات باریک قرمز دیده 

مى شود.
19- در دوران اوج محبوبیت، اپیزودهاى «مســتر 

بین» بیش از 18 میلیون بیننده داشت.
20- یک بریتانیایى با شباهتى باورنکردنى به «مستر 
بین» در دوران شیوع ویروس کرونا در ووهان گرفتار 
شده بود که به یک ستاره رسانه هاى اجتماعى تبدیل 
شده و بیش از 400 میلیون فالوور چینى در شبکه هاى 

اجتماعى به دست آورد.
21- روآن اتکینســون نزدیک به 120 میلیون پوند 

ثروت دارد.
22- «مستر بین» پنج بار نامزد دریافت جایزه بفتا 
شده و در سال 1990 در فستیوال ُرز دیور الیت برنده 

جایزه ُرز طالیى شد./2895

22 واقعیت جالب در مورد شخصیتى 
که سال هاست جهان را مى خنداند

«مستر بین»
 30 ساله شد

«مستر بین» یک مرد احمق با رفتارهاى کودکانه است که شیرینکارى هاى دیوانه وارش او را از زمان اولین خرابکارى اش در سال 1990 به یک شخصیت جهانى تبدیل کرد. 
«مستر بین» که نقش وى را «روآن اتکینسون» بازى مى کرد در ابتدا اصًال قرار نبود چیزى بیشتر از یک سریال کوتاه و ساده باشد. اما اکنون 30 سال از آن زمان مى گذرد و 

«مستر بین» هنوز هم در سراسر جهان طرفدارانى بسیارى داشته و در قالب فیلم، انیمیشن، اپلیکیشن و کاالهاى مصرفى نمود پیدا مى کند.
«روآن اتکینسون» که اکنون 65 سال سن دارد اصًال از محبوبیت و شهرت 30 ساله شخصیت «مستر بین» تعجب نکرده است: «مستر بین در واقع کودکى در کالبد مردانه است. 
در بین تمامى نژادها و فرهنگ ها، رفتار کودکان معموًال مشابه بوده و به سرعت شناسایى شده و مردم به آن مى خندند. رفتارهاى خرابکارانه و کودکانه همواره بامزه بوده است.» 

به بهانه سى امین سالگرد تولد شخصیت «مستر بین» مى خواهیم شما را با 30 واقعیت جالب در مورد این شخصیت آشنا کنیم.

کارگردان سریال «نوروز رنگى» بیان کرد که قرار اســت این سریال را اواسط آبان ماه 
کلید بزند.

علیرضا مسعودى که پیش از این قرار بود ســریال نوروزى «نوروز رنگى» را از ابتداى 
شهریور ماه کلید بزند درباره به تعویق افتادن تولید این سریال بیان کرد: تصمیم گرفتم 
بازنویسى هاى دوباره اى روى فیلمنامه سریال داشته باشم و بعد از آن وارد تولید شوم. وى 
اضافه کرد: از طرفى سریال براى نوروز است و فکر مى کنم هنوز فرصت هست و نیازى 

به تولید عجله اى آن نیست.
مسعودى که سریالش را در مشــهد تصویربردارى خواهد کرد در ادامه گفت: با توجه به 
شرایط سخت تولید در شیوع کرونا کمى هم صبر مى کنیم تا ببینیم وضعیت چگونه پیش 
خواهد رفت به ویژه که مى گویند با شروع پاییز کرونا دوباره اوج خواهد گرفت و ما هم براى 

بردن گروه به مشهد باید با برنامه ریزى تصمیم بگیریم.
این نویسنده که سریال «آخر خط» اولین تجربه کارگردانى اش بود درباره 
تغییرات فیلمنامه جدید خود در بازنویســى بیان کرد: تغییرات چندانى قرار 

نیست لحاظ شود. قصه مشخص است و روى همان بازنویسى هایى انجام 
خواهد شد.

وى در پایان درباره زمان شروع سریالش که براى نوروز 1400 پخش مى شود 
اظهار کرد: احتماًال سریال را در اواسط آبان ماه کلید بزنیم.

قصه این مجموعه به سال 66 در مشهد برمى گردد و تاکنون بازیگرانى چون حمید 
لوالیى، شهرام قائدى، جواد خواجوى و محمد اســالمى براى بازى در این سریال 

قرارداد بســته اند. حدود 70 درصد بازیگران این سریال نیز تازه کار و بومى مشهد 
هستند.

اره 
رار 

جام 

ى شود 

 چون حمید 
 این سریال 
مى مشهد

تولید «نوروز رنگى» به آبان موکول شد

ســریال «افرا» به کارگردانى بهرنگ توفیقى و تهیه 
کنندگى مشــترك مجید موالیــى و محمدکامبیز 
بازیگر جدید گرفت. پژمــان بازغى، بازیگر و مجرى 
کشورمان در جدیدترین تجربه بازیگرى اش مقابل 
دوربین سریال «افرا» رفت و با مهدى سلطانى در این 
سریال همبازى است. بهرنگ توفیقى کارگردانى که 
این روزها با سریال «آقازاده» در نمایش خانگى حضور 
دارد با سریال جدید «افرا» به زودى مهمان تلویزیون 
مى شود. سریال «افرا» این روزها مراحل پیش تولید 
را پشت سر مى گذارد و مهدى سلطانى اولین بازیگر 
این سریال بود که معرفى شد و پژمان بازغى در اولین 
تجربه همــکارى با بهرنگ توفیقى به این ســریال 
پیوست. «افرا» سریالى اجتماعى و خانوادگى است 
که براى پخش از شبکه یک ســیما در حال ساخت 
است و به زودى اسامى بازیگران این سریال معرفى 
خواهد شد. بهرنگ توفیقى سریال هایى چون «مسیر 
انحرافى»، «انقــالب زیبا»، «آمین»، «پشــت بام 
تهران»، «زیر پاى مادر»، «عقیــق»، «پدر» و «بر 
سر دو راهى» را براى تلویزیون ساخته است و «افرا» 

سریال جدید او براى تلویزیون خواهد بود.

پژمان بازغى، بازیگر 
جدید سریال «افرا»

بازیگر نقش «شهریار» در اســتودیوى «کتاب باز» 
اشعار این شاعر را خوانش مى کند.

اردشیر رستمى، نقاش، کاریکاتوریست و تصویرگر، هر 
هفته سه شنبه ها با حضور در استودیوى «کتاب باز» 
روبه روى سروش صحت مى نشنید. او که درباره اشعار 
کالســیک و معاصر ایران و جهان مطالعه  گسترده 
دارد، در هر قسمت از حضور خود به یکى از شاعران 
خواهد پرداخت. این برنامه  تلویزیونى به کارگردانى و 
تهیه کنندگى محمدرضا رضائیان، هر هفته از شنبه تا 
چهارشنبه ساعت 19 در شبکه  نسیم پخش و روز بعد 

در ساعات 1، 8 و 14 بازپخش مى شود./2894

اردشیر رستمى مهمان 
ثابت «کتاب باز» شد

مختار سائقى، بازیگر سینما و تلویزیون مهمان برنامه «چهل تیکه» 
بود و درباره درس هاى آموزنده اى کــه از فرامرز قریبیان یادگرفته، 

صحبت کرد.
او گفت: ســال 52 با آقاى فرحبخش که دفتر فیلمســازى داشتند 
فیلم هاى کوتاه کار مى کردیم و من آرتیست فیلم هاى دفترشان بودم. 
او هم کارگردانى مى کرد. سائقى اظهار کرد: آقاى فرحبخش سال 62 
گفت مى خواهم در سینماى حرفه اى کار کنم، من آنجا براى اولین بار 
آقاى سیروس الوند، اکبر زنجانپور، فرامرز قریبیان، جهانگیر الماسى، 
رضا طاعتى را دیدم و این عزیزان قرار بود براى اولین بار بعد از انقالب 

به سینما برگردند.
وى ادامه داد: من آنجا به عنوان دســتیار صحنــه کار مى کردم اما 
آقاى فرحبخش به ســیروس الوند گفتند که از مختار استفاده کنند، 

خوشبختانه چند سکانس آنجا بازى کردم.
این بازیگردرباره بــازى در نقش معتاد توضیح داد: من 15 ســالى 
مى شود که سیگار نمى کشم، نمى دانم چرا نقش معتاد به من پیشنهاد 
مى شود. البته شاید دلیل اش این است که به این بیمارى اشراف دارم. 
یکى از بهترین کارهایم را سریال «پنجمین خورشید» علیرضا افخمى 
مى دانم. در این سریال که بازى کردم شاید این باور را براى بقیه به 

وجود آورد که نقش هاى معتادشان را من بازى کنم.
ســائقى اظهار کرد: در فضاى مجازى ویدیوهایى را درست کردند 
که بازتاب هاى بسیارى داشــت. عکس شخصیت هاى سینمایى را 

با نمادشان نوشته اند به طور مثال شریفى نیا نماد دو همسرها، جواد 
هاشمى نماد شهید، من را هم نماد اعتیاد زدند.(خنده) 

دربخشى دیگر بازیگر سریال «مرضیه» خاطره اى از فرامرز قریبیان 
بیان کرد: من چند کار با آقاى قریبیان داشتم، در فیلم «مروارید سیاه» 
من  طراح لباس بودم. وقتى براى خرید لباس رفتیم از ایشان پرسیدم 
که نظر شما درباره این لباس چیســت که گفتند هر چه شما بگویید. 
براى من یک درس بود و با توجه به جایگاهى که ایشان داشتند بسیار 
آموزنده بود. با این حرف اعتماد به نفسى به من دادند و خیلى چیزها از 

آقاى قریبیان یاد گرفتم./2893

این روزها فیلم «بنفشــه آفریقایى» به کارگردانى مونا زندى در حال 
اکران آنالین اســت؛ فیلمى که تولید ســال 1396 بــوده و اخیراً در 
پلتفرم هاى اینترنتى در دســترس مخاطبان و عالقه مندان به سینما 
قرار گرفته اســت. فاطمه معتمدآریا در این فیلم نقش زنى را ایفا کرده 
که تالش مى کند میان همسر امروز و دیروز خود انسانى ترین رفتار و 
منش را «زندگى» کند. این فیلم و نقشــى که او بازى کرده بهانه اى 
براى گفتگو شــد به خصوص آنکه معتمدآریا «بنفشــه آفریقایى» را 
داراى ارزش هایى مى داند که دوست دارد به هر چه بیشتر دیده  شدن 

آن کمک کند. 
 هر وقت سناریویى را به من پیشنهاد مى دهند دنبال این هستم که 
حتمًا موضوع متفاوتى نسبت به فیلم هاى قبلى ام داشته باشد. «بنفشه 
آفریقایى» نه تنها موضوعى متفاوت داشت بلکه نقش شخصیت زن 

داستان هم  بدیع  بود و من قبًال مشابه آن را بازى نکرده بودم و اینها 
اولین چیزهایى بودند که در فیلمنامه توجهم را جلب کردند.
 حتمًا فیلم دچار احتیاط شــده اســت، چون ایده اصلى 
براساس شــخصیتى بود که به طور واقعى وجود داشت و 
داستان فیلم به نوعى از زندگى او الگوبردارى شده بود. زنى 
هم که در سناریو ترسیم شده و من خواندم، خیلى جلوتر از 

این زنى است که ما در «بنفشه آفریقایى» مى بینیم؛ براى 
همین به طور مسلم، مى دانم براى اینکه فیلم دچار 

سختگیرى هاى سانسور نشود کارگردان خیلى 
محتاطانه رفتار و عامدانه خود را سانسور کرده 

تا دچار سانسور مضاعف و بنیان کن نشود. 
 من در خیلى چیزهــا رکورد دارم، یکى 
از آنها نشــان ندادن یا سانسور و توقیف 

فیلم هایم است.
 ســینماى مبتذل و بى مایه اوًال 
مشکلى با سانسور ندارد و دومًا در 
این روزها نه تنها سانسور نمى شود 

که  مورد حمایت هم قراردارد. عناوین 
کریه فیلم ها، سلبریتى بازى هاى دست 

چندم آمریکایى و جنجال هاى سخیف 
در فضاى مجازى نشــان مى دهد اینها مشکلى 
ندارند. راهشــان باز و کاسبى شــان داغ است. 
سانسور متوجه کســانى است که صاحب تفکر 

و اندیشه هستند.

 در بین تمام فیلم هایم که در تکاپو هستند تا خود را از سانسور بیرون 
بکشــند، یک فیلم زیبا و پر از تفاوت مثل «صد سال به این سال ها» 
ساخته آقاى سامان مقدم هم هست که بخاطر حرف یک نفر که معیار 
قضاوت فیلم شده، 14 سال است در دفتر تهیه کننده خاك مى خورد، در 

حالى که مى توانستند و مى توانند و باید آن را نمایش دهند.
 (با اشاره به همکارى اش در «بنفشه آفریقایى» با رضا بابک به عنوان 
بازیگر نســل قبلى خود و ســعید آقاخانى به عنوان یک نسل جوان تر از 
خود): آقاى بابک براى من استادى هستند که در نوجوانى از کارهایشان 
الگوبردارى مى کردم و زمانى که ایــن فرصت را پیدا کردم وقتى نمایش 
«اولدوز و کالغ ها» را کارگردانى مى کردند پنج شــش روز جاى یکى از 
بازیگران بازى کنم فکر مى کردم با بازى در این نمایش و کار با ایشــان 
جهانم در حال تغییر اســت. بعدها کار من ادامه پیدا کــرد و در بیش از 
شش یا هفت فیلم و ســریال و مجموعه هاى عروسکى با 
آقاى بابک کار کردم و تجربه  کار دوباره با ایشــان 
در «بنفشــه آفریقایى» برایــم فوق العاده بود. 
درباره آقاى آقاخانى هم بازى هایشان را دنبال 
مى کردم، البته نه آن زمانى که در تلویزیون 
کار مى کردند. جنس کارشان را دوست داشتم 
چون متوجه مى شــدم یک دریافت خوبى 
از ســینما و بازیگرى در ذهن ایشان 
است و وقتى هم از نزدیک با هم 
آشنا شــدیم مطمئن شدم 
که همینطور است و کار 
کردن با ایشان برایم 
خیلــى راحت 

بود./2892

 

فاوت داشت بلکه نقش شخصیت زن 
مشابه آن را بازى نکرده بودم و اینها 
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هد اینها مشکلى 
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که صاحب تفکر 

شش یا هفت فیلم و ســریال و مجموعه هاى عروسک
کردم و تجربه  کار دوباره با ایشـ آقاى بابک کار
در «بنفشــه آفریقایى» برایــم فوق العاده
درباره آقاىآقاخانىهم بازىهایشان را د
مى کردم، البته نه آن زمانى که در تلویز
کار مى کردند. جنس کارشان را دوست د
چون متوجه مى شــدم یک دریافت خ
از ســینما و بازیگرى در ذهن ایش
نزدیکب است و وقتى هم از
آشنا شــدیم مطمئن
که همینطور است
ایشانب کردن با
خیلــى ر
بود./92

گپى با فاطمه معتمدآریا از «بنفشه آفریقایى» تا سانسور

در خیلى چیزها رکورد دارم
بازیگرى که همیشه نقش معتاد به او پیشنهاد مى شود

«شاهرخ خان» یکى از بزرگ ترین سوپراستارهاى 
جهان است. او در یک دوره اى دومین بازیگر ثروتمند 
جهان بود و همین گفته نشان دهنده میزان موفقیت او 
در دنیاى نمایش است. او نه تنها پادشاه بالیوود است 
بلکه مى توان گفت پادشاه اینســتاگرام هم هست. 
صفحه اینستاگرام این ستاره بزرگ هندى، 22 میلیون 
فالوور دارد.  اگر کســى بخواهد از اکانت اینستاگرام 
شاهرخ خان براى برند و محصول تجارى اش تبلیغات 
داشته باشد رقمى میان 80 الك تا یک کرور باید به 
شاهرخ خان بپردازد! (هر یک کرور معادل 1/5 تا دو 
میلیارد اســت و هر یک الك برابر است با 18 تا 20 
میلیون) و این همان بهاى میزان محبوبیت شاهرخ 
خان در سطح جهانى است که فالوور چند میلیونى دارد.

شــاهرخ خان بدون شــک موفق ترین سوپراستار و 
بازیگر دهه 90 و 2000 سینماى هند بوده است و دو 
دهه تمام قدرت بى مثالى در گیشه سینماها داشت. او 
فیلم هاى ماندگار و بســیار موفقى در کارنامه کارى 

خود دارد.
در زمینه فعالیت حرفه اى و بازیگرى هم باید بگوییم 
که شاهرخ خان سه ســال از پرده نقره اى سینما دور 
بوده است و شکست فیلم آخرش  باعث شد مدتى از 
سینما فاصله بگیرد و البته گزیده کارتر شود و حاال قرار 
است با یک فیلم جدید بازگشتى باشکوه داشته باشد. 

درآمد باورنکردنى 
«شاهرخ خان» از 
فضاى مجازى

عوامل سریال جدید مسعود ده نمکى حمله داعش به مجلس شوراى 
اسالمى را بازسازى کردند. تصویربردارى سریال «داِدستان» که از 
چهارشنبه یکم مرداد با رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى آغاز شد، با 

ضبط سکانس هاى جدید در تهران ادامه دارد.

مســعود ده نمکى، کارگردان این ســریال درباره ســریالش گفت: 
در حال تصویربردارى ســریال نمایشى «دادســتان» به سفارش 
مرکز «سیمافیلم» در 15 قسمت هســتیم. مضمون اصلى سریال 

عدالت خواهى، جنبش دانشجویى و مناسبات سیاسى روز است.
ده نمکى عنوان کرد: حمله داعش به مجلس شوراى اسالمى یکى از 
داستان هاى فرعى «دادستان» است. کارگردان «اخراجى ها» با بیان 
اینکه ساخت سریال هاى به روز و ایدئولوژیک کار سختى است، گفت: 
در این سکانس با همراهى نیرو هاى امدادى، انتظامى، امنیتى و نظامى 
و همچنین حضور مردم یک ســکانس خوب از یک واقعه تاریخى 
معاصر ضبط شد. ده نمکى بیان کرد: برخالف کار هاى قبلى که مردم 
از من دیدند این سریال طنز نیست. مردم توقع کار طنز نداشته باشند. 
«دادستان» یک سریال اکشن پلیسى معمایى و به نوعى اجتماعى 
سیاسى است که تالش مى کنیم بتواند در هر قسمت جذابیت هایى 

براى مخاطب داشته باشد./2891

ده نمکى:مردم از «دادستان» توقع کار طنز نداشته باشند
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تیم سپاهان در ســومین دیدار خود در مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آســیا، مقابل النصر شکست خورد تا وضعیت این 

تیم در این گروه از رقابت ها، سخت و پیچیده شود.
با وجود اینکه زردپوشان اصفهانى این رقابت ها را به بهترین 
شکل ممکن آغاز کرده بودند و توانستند در امارات، با 4 گل از 
سد العین عبور کنند، اما در دیدارهاى دوم و سوم خود با نتایج 
3 بر صفر و دو بر صفر مقابل السد قطر و النصر عربستان تن 
به شکست دادند و اکنون با 3 امتیاز، در رده سوم جدول رده 

بندى این گروه قرار دارند.
با شکست سه شنبه شب ســپاهان در مقابل النصر، کار این 
تیم براى صعود از گروهش، سخت شد. النصر با 7 امتیاز هم 

اکنون شانس نخست صعود از گروه C این رقابت هاست و 
شاگردان محرم نویدکیا در صورتى که 3 روز دیگر و در دیدار 
دوم خود مقابل النصر موفق به پیروزى نشوند، شانس صعود 

را تا حدود زیادى از دست خواهند داد.
البته نتایج الســد نیز در رتبه نهایى سپاهان تاثیر مستقیمى 
دارد. چنانچه الســد بتواند دیدار دوم خود مقابل العین را با 
پیروزى پشت سر بگذارد و از سوى مقابل سپاهان در مقابل 
النصر، امتیاز الزم را کســب نکند، شانس صعود این تیم به 
کمترین میزان خود خواهد رسید. به هر حال، محرم نویدکیا 
براى اینکه بتواند آخرین امیدهاى تیمش براى صعود از این 
گروه ســخت و دشــوار را همچنان حفظ کند، چاره اى جز 

پیروزى در دیدار روز جمعه در مقابل النصر عربستان ندارد. 
با توجه به اینکــه در روز جمعه، دیدار الســد و العین قبل از 
بازى ســپاهان و النصر برگزار خواهد شــد، زردپوشــان با 
علم به نتیجــه آن دیدار، مى توانند نوع اســتراتژى خود را 
در برابر حریف عربســتانى تعیین کنند. پیــروزى العین در 
برابر شــاگردان ژاوى و یا حداقل کسب یک مساوى در آن 
بازى، بهترین خبــر ممکن براى اصفهانى هــا خواهد بود 
که در آن صورت سپاهان حتى با تســاوى در برابر النصر، 
مى تواند امیدوار به صعود از این گروه باشــد به شرط آنکه 
در 2 دیدار آخر خود در مقابل السد و العین امتیازات الزم را 

کسب کند.

شرایط گروه سپاهان پیچیده شد

بازیکن پیشین تیم فوتبال سپاهان اعتقاد دارد امید نورافکن 
در خط میانى کیفیت باالترى از خود نشان مى دهد.

 احمد جمشــیدیان در گفت و گویى درباره شکست این تیم 
برابر النصر عربســتان اظهار کرد: بــازى دو نیمه متفاوت 
داشت. در نیمه اول ســپاهان خیلى خوب ظاهر نشد. البته 
بعد از گذشت 10 دقیقه از بازى مشخص شد که با کى روش 
نمى شود به دفاع النصر نفوذ کرد. سپاهان هر دو گل را روى 
اشتباهى دریافت کرد. روى گل اول جاگیرى مدافع سپاهان 
براى مهار خطرناك ترین مهاجم النصر اشتباه بود. گل دوم 

هم که دیدیدم روى اشتباه فردى به ثمر رسید.
او ادامه داد: بعــد از خوردن دو گل طبیعى بود که ســپاهان 
روى ضد حمله موقعیت هایى را به حریــف بدهد. تغییراتى 
که ســپاهان از دقیقه 60 انجام داد، یعنى بیرون کشــیدن 
اســتنلى و اضافه کردن میرزایى، شــهباززاده و نویدکیا و 
ترکمان باعث شــد روى زمین و در عمق دفــاع النصر نفوذ 
پیدا کنند. فکر مى کنم 30 دقیقه پایانى سپاهان خیلى بهتر 
بازى کرد و موقعیت هاى بهترى داشــت. در مجموع نیمه 
دوم امیدوارکننده تر بود. هر چند النصر در مجموع تیم بهترى 
از سپاهان بود. جمشــیدیان درباره ضعف سپاهان در نیمه 
اول هم توضیح داد: فکر مى کنم ســپاهان بازى را احساسى 
شروع کرد. شــوك حضور نویدکیا باعث شــده بود بازى را 
احساسى شروع کنند. اگر 3 تا 90 دقیقه دیگر هم با کى روش 
مى خواســتند مقابل این تیم بازى کنند قطعــا راه به جایى 
نمى بردند. کى روش نه در جلو و نه در پشت دفاع خطرناك 
نیست. او بازیکنى است که فقط در محوطه جریمه خطرناك 
است. النصر به خاطر حضور کى روش کامال باال بازى کرد. 
زمانى که وینگرهاى چپ و راست سپاهان آزاد شدند و مهاجم 
ســرعتى اى مثل میرزایى اضافه شد و روى زمین و در عمق 
دفاع النصر نفوذ کرد، باعث شــد حریف بــه درون محوطه 
جریمه اش کشیده شود. طبیعتا با همین روش موقعیت هاى 
بیشترى براى ســپاهان به وجود آمد. در نیمه اول فشارى از 
سمت هافبک هاى ســپاهان روى هافبک هاى النصر وجود 
نداشت و آن ها خیلى راحت توپ را در زمین مى چرخاندند. اما 
در نیمه دوم سپاهان باالتر بازى کرد و همین باعث شد النصر 
عقب بکشد. فشار و تعدد نفرات سپاهان در زمین باعث شد 
بازیکنان النصر به راحتى به هم پاس ندهند. او درباره بازى 
کردن محسن مســلمان و حضور نورافکن در دفاع چپ هم 
بیان کرد: من شخصا نظرم این اســت که نورافکن در خط 
میانى بازیکن خیلى بهترى است. او انرژى و پتانسیل خوبى در 
پرس و جنگ هاى تن به تن دارد. او همچنین در اضافه شدن و 
شوت زنى هم خوب عمل مى کند. حیف است که او را به گوشه 
زمین ببریم و در خط دفاعى استفاده کنیم. نورافکن بازیکنى 
است که اگر در خط میانى باشد به تیم کمک بیشترى مى کند. 
شاید مشکلى در خط دفاعى وجود داشته که نویدکیا احساس 
کرده باید نورافکن آن جا بازى کند. نورافکن مى تواند در چند 
پست بازى کند اما به اعتقاد من وقتى در میانه زمین است با 

جنگندگى کیفیت تیمش را باالتر مى برد.

احمد جمشیدیان: 

کى روش فقط و فقط
 در محوطه جریمه 
خطرناك است مدافع میانى ســپاهان از هواداران این تیم بابت اشتباهش 

عذرخواهى کرد.
 سپاهان در اولین دیدارى که محرم نویدکیا به عنوان سرمربى 
تیم را هدایت مى کرد با نتیجه 2-0 مغلوب النصر عربستان 

شد تا کار این تیم براى صعود از گروه مشکل شود.
عزت پورقاز، مدافــع میانى ســپاهان که بعــد از مدت ها 
مصدومیت به ترکیب اصلى برگشته بود با ضربه اشتباه خود 
به توپ زمینه ساز گل دوم النصر شد و به نوعى روى این گل 
مقصر بود تا فاصله بین دو تیم زیاد شــده و کار براى جبران 

سخت شود.
پورقاز در صفحه شخصى خودش از هواداران سپاهان بابت 
این اشتباه عذرخواهى کرد و قول جبران آن را به هواداران داد.

ببخشید،
جبران مى کنم

معراج اســماعیلى دروازه بان جوان تیم فوتبال ذوب آهن که 
فصل گذشته پیراهن این تیم را به تن داشت در نهایت تصمیم 
به جدایى گرفت. وى با چند تیم براى فصل بعد مذاکره کرده 
و گفت مى شود شاید فصل بعد پیراهن آلومینیوم اراك را بر 

تن کند.
ذوب آهن براى فصل جدید تعداد نسبتا زیادى از بازیکنانش 
را از دست داده است و احتمال جدایى چند بازیکن دیگر هم 
وجود دارد. هادى محمدى مدافع ذوبى ها هم خواهان جدایى 
از این تیم است، این مدافع یک فصل دیگر با تیم اصفهانى 
قرارداد دارد اما خواهــان جدایى از ذوب آهن اســت. گفته 
مى شــود حمید بوحمدان هم براى ماندن یا جدایى وضعیت 

مبهمى دارد.

مهاجم فصل گذشته رایکا به ذوب آهن پیوست.
مهدى ایزدى مهاجم 22 ساله رایکا بابل به ذوب آهن پیوست 
و زیر نظر رحمان رضایى فوتبــال خود را در اصفهان و ذوب 
آهن دنبال خواهد کرد. ایزدى به عنوان سهمیه زیر 23 سال به 
عضویت ذوب آهن در آمده و در فصل گذشته در لیگ آزادگان 
نمایش درخشانى در رایکا به جا گذاشته و باید دید در اصفهان 

شرایط به چه شکل براى او پیش خواهد رفت.

معراج رفت،
 هادى محمدى 
هم رضایتنامه 

مى خواهد

از رایکا 
به ذوب آهن

بازیکن عمانى سپاهان در مورد باخت مقابل النصر عربستان 
گفت: تالش خود را مقابل النصر کردیم ولى شکست خوردیم.

محسن الغسانى، هافبک عمانى ســپاهان بعد از این باخت، 
گفت: مــا در این بازى تــالش خود را کردیم تــا به نتیجه 
مطلوب برســیم اما در مقابل النصر باشگاه بزرگى است و از 
فرصت هاى به دست آمده در بازى نهایت استفاده را کرد و 
برنده شد. وى افزود: در گروه سختى قرار داریم ولى هنوز 3 
بازى مهم پیش رو داریم و تــا آخرین نفس ها تالش خود را 

مى کنیم.

تا آخرین نفس 
تالش مى کنیم

کارشناس فوتبال ایران گفت: جابه جایى  مهره ها در سپاهان مثبت و 
مى توان به آینده این تیم امیدوار بود.

رسول کربکندى در خصوص بازى سپاهان مقابل النصر عربستان 
که اولین بازى این تیم تحت هدایت محرم نویدکیا بود، اظهار داشت: 
بازى خیلى سخت و فشرده اى بود و هر دو تیم یکدیگر را خیلى تحت 
فشار گذاشــتند. النصر حرفه اى تر بود. حفظ توپ بهترى داشت و 

بازیکنان این تیم با پاس هاى کوتاه زمان و بازى را حفظ مى کردند.
وى با اشاره به گل هاى خورده ســپاهان افزود : سپاهان هم در این 
بازى به خصوص نیم ساعت آخر فشار زیادى را ایجاد کرد اما روى 
اشــتباهات فردى دروازه اش باز شــد. روى گل اول به خاطر عدم 
پوشش خوب در ارسال، گل خوردند. در ارتفاع کم توپ از سر مدافع 
رد شد و کاپیتان آن ها گل زد. روى گل دوم هم به خاطر یک تصادف 
و اشــتباه مدافع در دفع که توپ را به حریف زد، دروازه سپاهان باز 
شد. مدافعین سپاهان درست اســت که پر تعداد دفاع مى کردند اما 

اشتباهاتى داشتند که منجر به شکست شد.

وى در مورد اینکه بســیارى معتقدند فرم بازى ســپاهان عوض و 
تماشاگرپسندتر شده بود، گفت:  بله، تفکر نویدکیا با تفکر 

قلعه نویى فرق مى کند. قلعه نویى بازى مستقیم 
و بلند و ارسال از کناره ها را مدنظر داشت اما 

نویدکیا بیشتر بازى روى زمین و استفاده از 
تمام فضاها را در دستور کار قرار داده بود. 
در واقع سپاهان چشــم نوازتر از گذشته 

بازى مى کرد.
کارشــناس فوتبال کشــورمان در مورد 

تغییرات و جابه جایى مهره  هاى تیم سپاهان، 
عنوان کرد: محسن مسلمان یک 

نیم فصل در ســپاهان، 
یک دقیقــه هم 

بازى نکرد اما 
در این بازى 

فیکس بود. قطعًا هر مربى جدیدى باید تفکر جدیدى را به تیم القا 
کند نباید انتظار داشته باشــیم که نویدکیا بعد از حدود 10 روز تمام 
ویژگى هاى بازیکنانش را بشناسد. طبیعى است که او با انجام 
جابه جایى ها به دنبال پیدا کردن ترکیب ایده آلش باشد 

بنابراین باید به این مربى جوان فرصت داد.
کربکندى در خصــوص اینکه آیا مى تــوان به برد 
سپاهان در بازى بعدى مقابل النصر امیدوار بود، گفت:  
در بازى دوم قطعا شــناخت کادر فنى ازمهره هایش 
بیشتر و تیم هم با شرایط آب و هوایى و فضایى که باید 
در آن مسابقه بدهد آشناتر است. سپاهان با آنالیزى که از 
تیم حریف دارد مى تواند امیدوارى براى برد را 
ایجاد کند امــا در مجموع کار، 
کار آسانى براى هیچکدام 
از تیم هاى ایرانى در این 

مسابقات نخواهد بود.

رسول کربکندى:

 سپاهان چشم نواز تر از دوران قلعه نویى بازى کرد

مربى پرتغالى تیم فوتبال النصر مى گوید هنوز تیمش در ابتداى راه قرار دارد و باید براى مسابقات بعدى تمرکز بازیکنانش در باالترین حد 
ممکن باشد.

 روى ویتوریا سرمربى پرتغالى النصر که تیمش موفق به کسب سه امتیاز ارزشمند برابر سپاهان شد و با نتیجه 2 بر صفر شاگردان 
محرم نویدکیا را در شروع دوباره رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا شکست داد و با 7 امتیاز صدرنشین گروه چهارم شد، در 
مورد نتیجه کسب شده گفت: ما نمایش فوق العاده اى مقابل سپاهان ارائه کردیم و این همان چیزى است که باعث شد 

در زمان هاى مناسب به گل هم برسیم و نتیجه خوبى کسب کنیم.
او سپس با اشاره به عملکرد تیمش در نیمه دوم که عقب نشسته بود، اضافه کرد: وقتى جلو هستید، این طبیعى است 
که تیمتان عقب بکشید. مهم ترین چیز این است که ما سه امتیاز را گرفتیم. مطمئنا در ابتداى راه هستیم و باید تمرکز 

خودمان را براى پیروزى در بازى هاى آینده حفظ کنیم.
ویتوریا در ادامه حرف هایش گفت: من به بازیکنان تیمم اعتماد کامل دارم که مى توانند کار فوق العاده اى را در این 

تورنمنت انجام دهند.
او سپس با اشاره به بازیکنان جدید تیمش نظیر مارتینز بیان کرد: بازیکنان جدید به زودى با تجربه اى که دارند، با سایر 
اعضاى تیم هماهنگ خواهند شد. همچنین توانایى هاى بازیکنان دیگر به این بازیکنان کمک خواهد کرد تا به شکل 

ساده ترى با جو و فضاى جدید آشنا و هماهنگ شوند.

هنوز ابتداى راهیم

پسندتر شده بود، گفت:  بله، تفکر نویدکیا با تفکر 
ى فرق مى کند. قلعه نویى بازى مستقیم 

رسال از کناره ها را مدنظر داشت اما 
بیشتر بازى روى زمین و استفاده از
اها را در دستور کار قرار داده بود. 
 سپاهان چشــم نوازتر از گذشته 

ى کرد.
اس فوتبال کشــورمان در مورد 
جابه جایى مهرههاىتیمسپاهان،  و

کرد: محسن مسلمان یک 
ل در ســپاهان، 

یقــه هم
اما  کرد
بازى 

کند نباید انتظار داشته باشــیم که نویدکیا بعد از
ویژگى هاى بازیکنانش را بشناسد. طبیعىا
ترکی جابه جایى ها به دنبال پیدا کردن
بنابراین باید به این مربى جوان فرص
کربکندى در خصــوص اینکه آیا
سپاهاندر بازىبعدى مقابلالنصر
در بازى دوم قطعا شــناخت کادر

بیشتر و تیم هم با شرایط آب و هوایى
در آنمسابقه بدهد آشناتر است. سپاه
تیمحریف دارد مى تواند امید
ایجاد کند امـ
کار آسانى
از تیم ه
مسابق

مربى پرتغالى تیم فوتب
ممکن باشد.

 روى ویتوریا س
محرم
مو
در
او
ک
خ
و
تو
او
اع
سا
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139960302012000445 تاریــخ: 1399/05/15 برابــر راى شــماره 
139960302012000381 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدعلى کریمى فرزند میرزاعلى بشماره شناسنامه 
9 صادره از داران در یک یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 24. 142714 مترمربع 
مفروز و مجزى شــده از پالك 2 فرعى از 51 اصلى واقع در مزرعه شــافلق روستاى 
انالوجه خریدارى مع الواسطه از مالک رســمى آقایان على طاهرى انالوجه- حسن و 
قربانعلى و غالمحسین و... محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/27 م الف:  

965214 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن/6/125
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت هاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهى مى شود.در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.  
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- راى  شــماره 3582        مورخ         1399/04/14    آقــاى / خانم روح اهللا جمالوند 
به شناســنامه شــماره 767 کدملی 5759537083 صادره فرزند نصیر  نسبت به 2 
دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه . به مســاحت 157,53 مترمربع پالك شماره 
768فرعی از 111اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر   شامل 
سند 7397 مورخ 91/12/24 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
2- راى  شــماره 3581       مورخ            1399/04/17  آقاى / خانم محمد جمالوند به 
شناسنامه شــماره 36 کدملی 5759971646 صادره فرزند نصیر  نسبت به 2 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 157,53 مترمربع پالك شماره 768فرعی 
از111 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شهر   شامل سند 
7397 مورخ 91/12/24 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
3- راى  شماره             3583   مورخ     1399/04/17         آقاى / خانم  غالمرضا جمالوند 
به شناسنامه شماره 1150015276 کدملی 1150015276 صادره فرزند نصیر  نسبت 
به 2 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 170 مترمربع پالك شماره768 
فرعی از111 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ( مبایعه 

نامه عادي / سند رسمی /سند مالکیت مشاعی/.......................) و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.

4- راى  شــماره 5677        مورخ          1399/05/25    آقــاى / خانم علیرضا مجیري 
فروشانی به شناسنامه شماره 866 کدملی 1818379228 صادره فرزند جعفر  نسبت به 
3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه . به مساحت 202,24 مترمربع پالك شماره92 
فرعی از106 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
ثبت درصفحه 215 دفتر 610و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
5- راى  شماره      5676      مورخ      1399/05/25        آقاى / خانم  زهره آقایی فروشانی 
به شناسنامه شماره 483 کدملی 1141657813 صادره فرزند محمد نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 202,24 مترمربع پالك شماره 92فرعی 
از106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  ثبت در 
صفحه 215 دفتر 610 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
6- راى  شماره 5645      مورخ           1397/04/06   آقاى / خانم  امید قدیري فروشانی 
به شناسنامه شماره 1130283811 کدملی 1130283811 صادره خمینی شهر فرزند 
محمدرضا  نسبت به 6 دانگ یکباب دامدارى به مساحت 610 مترمربع پالك شماره 
748فرعی از106 اصلی واقع در صحراى پیوندها بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 223007 مورخ 1393/03/07 دفتر خانه 73 با حق اختیار فسخ  
و منافع مورد مصالحه مادام الحیوت با مصالح است و در صورت فوت و عدم فسخ تابع 
عین است  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس   مالحظه و محرز گردیده است.

7- راى  شــماره           5684     مورخ       1399/05/26       آقاى / خانم محمد على ابو 
ترابى به شماره شناسنامه 14877 کدملى 1140147536 صادره فرزند حبیب اله نسبت 
به 6 دانگ یکباب خانه به مســاحت 224,78 متر مربع پالك شماره 2764 و 2761 و 
2774 و فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل 
ثبت در صفحه 461 و ودفتر 678 صفحه 163 و 251 و 347 دفتر 173 و 233 و 677 
ومع الواســطه از مالکیت اکبر و عزت اهللا و ناصر مانى و خانم جهان مانى  مالحظه و 

محرز گردیده است.
8- راى  شــماره 5692     مورخ           1399/05/27   آقاى / خانم    مصطفی شفیعی 
خوزانی به شناسنامه شــماره 8040 کدملی 1142305295 صادره فرزند علی اصغر 
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه د به مساحت 335,50 مترمربع پالك شماره 50فرعی 
از84اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 99382 
مورخ 76/06/13 دفتر 73 و ســند 66751 مورخ 63/09/26 مع االوســطه از طیبه 

شیروى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس   مالحظه و محرز گردیده است.
9- راى  شــماره 9643         مورخ         1398/08/02     آقاى / خانم  نگین سجادیه به 
شناسنامه شماره 1272345831 کدملی 1272345831 صادره فرزند سیدعلی  نسبت 
به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب کارگاه  به مســاحت 1190,7 مترمربع پالك 
شــماره693 فرعی از111 اصلی واقع در  نخود جارى اندان  بخش14 اصفهان  حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر  شامل  سند 5628 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
10- راى  شــماره 9641      مورخ         1398/08/02     آقــاى / خانم   حمید ظهوري 
پور به شناسنامه شــماره 1772 کدملی 1286110874 صادره فرزند علیرضا  نسبت 
به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب کارگاه  به مســاحت 1190,7 مترمربع پالك 
شــماره693 فرعی از111 اصلی واقع در نخود جارى اندان  بخش14 اصفهان  حوزه 

ثبت ملک خمینی شهر      شامل  سند 5628 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  
مالحظه و محرز گردیده است.

11- راى  شــماره 11600     مورخ         1393/12/07     آقاى / خانم مصطفی پرنده 
خوزانی به شناســنامه شــماره 95 کدملی 1141385732 صادره خمینی شهر فرزند 
رمضان در   نسبت به شش دانگ یکباب خانه  به مســاحت 367,60 مترمربع پالك 
شــماره 135فرعی از 115اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  سند رسمی   25733 مورخ 50/08/27  و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
12- راى  شماره  5357 مورخ        1399/05/20      آقاى / خان    جعفر قهرمان شهرکی 
به شناسنامه شماره 52 کدملی 4622567911 صادره فرزند شمس علی نسبت به 6 
دانگ یکباب انبار ضایعات . به مساحت 358 مترمربع پالك شماره1546 فرعی از99 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر   شامل سند 21133 
مورخ 97/10/25 دفتر 305 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
13- راى  شماره           5631     مورخ      1398/12/03        آقاى / خانم مهدي پریشانی 
فروشانی به شناسنامه شماره 673 کدملی 1141277158 صادره فرزند محمدابراهیم  
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مســاحت 98 مترمربع پالك شماره 2206فرعی از 
159اصلی واقع در  اراضى شــمالى  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شــامل ثبت در صفحه 320 دفتر 610 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
14- راى  شــماره   3336 مورخ          1399/04/14    آقاى / خانم     اسمعیل تقیان به 
شناسنامه شماره 26 کدملی 1141976307 صادره فرزند صفرعلی نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه به مساحت 217,64 مترمربع پالك شــماره117 فرعی از59 اصلی واقع 
در دینان  بخش 14 صفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 281 

دفتر 387  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
15- راى  شــماره 5811     مورخ 1399/05/30    آقاى / خانم    رضوان حاجی باقري 
فروشانی به شناسنامه شماره 8591 کدملی 1142310787 صادره فرزند محمد نسبت 
به 6 دانگ یکباب ساختمان دراى سقف  به مساحت 158,40 مترمربع پالك شماره60 
فرعی از80 اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 

11494و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
16- راى  شماره 5803  مورخ 1399/05/30   آقاى / خانم گوهر ستاره ورنوسفادرانی 
به شناسنامه شماره 141 کدملی 1141057395 صادره فرزند حسن  نسبت به6 دانگ 
یکباب دامدارى  به مساحت 2187,38 مترمربع پالك شماره109 فرعی از77 اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 243179 مورخ 
99/04/26دفتر 73 و سند 11838 مورخ 84/07/09 دفتر 63 و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
17- راى  شــماره 3414    مورخ 1399/04/15  آقاى / خانم    شهناز زمانی مقدم به 
شناسنامه شماره 15445 کدملی 1140153234 صادره فرزند مهدي  نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه  به مساحت 189,06 مترمربع پالك شماره فرعی از اصلی واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 155 دفتر 442 و صفحه 76 

دفتر 61 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
18- راى  شماره 3381      مورخ 1399/04/15     آقاى / خانم    سهراب محمدي عبده 
وند به شناسنامه شــماره 341 کدملی 1972350447 صادره فرزند برفی  نسبت به 6 
دانگ یکباب خانه  به مساحت 159 مترمربع پالك شــماره 647فرعی از111 اصلی 

واقع در نخود جارى بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل نسبت به سهم االرث 
و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس     مالحظه و محرز گردیده است تاریخ 
انتشار اول :1399/06/12 تاریخ انتشار دوم :1399/06/27 م الف :966109- نبى اله 

یزدانى- ریاست محترم ثبت اسناد خمینى شهر/6/128
اخطار اجرایى 

شماره: 2501/97حل 12 به موجب رأى شماره 650 تاریخ 98/4/3حوزه 12 شوراى 
حل اختالف شهرستان خمینى شــهر که قطعیت یافته اســت. محکومیت تضامنى 
خواندگان 1- کامــران بازوجى فرزند ابراهیم شــغل: آزاد نشــانى: مجهول المکان 
2- امراله روح الهى نشانى: خمینى شهر- خیابان شریعتى شمالى- کوچه 136- منزل 
6- سمت چپ به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره ى 
894706 مورخ 97/07/20 عهده ى بانک اقتصاد نوین بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجراى حکم و پرداخت مبلغ دو 
میلیون و پانصد و سى هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله ى وکیل خانم زهرا 
حاج حیدرى نشــانى: خمینى شــهر- بلوار آزادگان- روبه روى ایران خودرو مجتمع 
اطلس در حق خواهان محمود نقدى فرزند محمدعلى شــغل آزاد نشــانى: خمینى 
شهر- بلوار بهشتى- خ خیام- کوچه دانش 3- پالك 108 و پرداخت نیم عشر دولتى 
به صندوق دولت، رأى صادره غیابى اســت. ماده 34 قانون اجــراى احکام : همینکه 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسرباشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد ، صریحًا اعالم نماید. م الف: 985832 شعبه 12شوراى حل 

اختالف شهرستان خمینى شهر/6/172
حصروراثت

  اکبر محمد کریمى داراى شناسنامه شــماره 1091052212 به شرح دادخواست به 
کالسه 9900776 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان ام لیلى زمانیان نجف آبادى بشناســنامه  435 در تاریخ 87/6/10 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1. زهرا زمانیان نجف آبادى  ش ش 1090138717  (خواهر متوفى ) ،  متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 
986834 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/6/174

حصروراثت
  فرشاد جعفرپور داراى شناسنامه شماره 7402 به شرح دادخواست به کالسه 9900841 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نصراله جعفرپور بشناســنامه  150 در تاریخ 99/4/17 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. فرشــاد جعفرپور  ش 
ش 7402  ، 2. فریبرز جعفرپور ش ش 2874 ، 3. فرید رضا جعفرپور ش ش 360 ، 4. 
فرزانه امیر نیرومند ش ش 378 ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 987119 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/6/175

آگهى تغییرات
شــرکت توســعه صنعت آرویــن فراز 
سهامى خاص به شــماره ثبت 36035 و 
شناســه ملى 10861793340 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/04/31 منوچهر قضاوى با شــماره 
ملى 1287707173 - شهناز افتخارى با 
شماره ملى 1280880457 - امیر قضاوى 
با شماره ملى 1289735190 براى مدت 
2 ســال بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره 
انتخاب گردیدند . حمید باقرى به شــماره 
ملــى 5189365581 به ســمت بازرس 
اصلى - محمد صفرى قریق به شماره ملى 
0084076887 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک ســال مالى انتخاب شدند . 
صورت هاى مالى شرکت مشتمل بر ترازنامه 
و صورت هاى سود وزیان انباشته و صورت 
جریان وجوه نقد شــرکت براى دوره سال 
مالى منتهى به تاریــخ 1398/12/29 در 
دوره توقف شرکت مورد تصویب مجمع قرار 
گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (983707)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى کیمیا آوران 
اسپادان ســهامى خاص به شماره ثبت 
24778 و شناسه ملى 10260455611 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/17 احمد کریمى ســجزى 
بشــماره ملى5659648487 بعنوان 
رئیس هیــات مدیره - عفت هاشــمى 
سجزه ئى بشماره ملى5659637892 
بعنوان نائب رئیس هیات مدیره - علیرضا 
موسائى بشــماره ملى5658876079 
بعنوان مدیــر عامل شــرکت (خارج از 
سهامداران) - سمیه موسائى سجزه ئى 
بشماره ملى5658895464 بعنوان عضو 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضاى مدیرعامل 
منفردا و با مهر شرکت معتبر است . مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (984501)

آگهى تغییرات
شرکت راد صنعت روشاك سهامى خاص 
به شــماره ثبت 56553 و شناسه ملى 
14005999917 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : فاطمه نقى پــور به کدملى 
2411475632 و علــى نعمت اللهى به 
کدملى 1289099790 و فاطمه نعمت 
الهى به کدملى 1270417754 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. میالد بهرامى 
دیزیچه به کدملــى 5410080076 و 
غالمرضا مهــدى زاده تورزنى به کدملى 
بســمت  بترتیــب   0063315238
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند .روزنامه 
کثیر االنتشــارنصف جهــان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (985079)

آگهى تغییرات
شرکت دیبا پوش اسپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 57430 و شناسه ملى 
14006369906 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/06/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا هوائى 
به شماره ملى 1292527277 به سمت 
رئیس هیات مدیــره - فاطمه مراتب به 
شــماره ملى 1282260332 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره - اســماعیل 
هوائى به شــماره ملى 1286480711 
به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادى 
و ادارى با امضاى مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (985081)

آگهى تغییرات
شــرکت کیان تجارت میالن شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 59438 
و شناســه ملــى 14007179918 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/11 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : امیر یوسفى جوزدانى به شماره ملى 
1292301686بســمت رئیس هیأت 
مدیره و یاسر یوسفى جوزدانى به شماره 
ملى 1280433752 بسمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و محمدرضا یوسفى جوزدانى 
به شــماره ملى 1292268115 بسمت 
مدیر عامل براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود . کلیه اســناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور بانکى شــرکت 
از قبیل چک ، ســفته ، برات ، قراردادها و 
عقود اسالمى با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (985100)

آگهى تغییرات
شــرکت دیبا پوش اســپادانا سهامى 
خاص به شماره ثبت 57430 و شناسه 
ملــى 14006369906 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/06/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا هوائى 
به شماره ملى 1292527277 و فاطمه 
مراتب به شماره ملى 1282260332 
و اســماعیل هوائــى به شــماره ملى 
1286480711 به سمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. متین ابن النصیر به شــماره 
ملى 2594448788 به سمت بازرس 
اصلى و بتول شهسوارزاده به شماره ملى 
1286379482 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (985083)

آگهى تغییرات
شــرکت یکتا باترى سپاهان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 43600 و شناســه ملى 
10260614079 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1398/12/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى 
تورج زهتــاب امینى کدملــى 1285791924و 
آقاى کامران مهربانــى کدملى1287029329 
ترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت 
براى مــدت یکســال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (984381)

آگهى تغییرات
شــرکت جهــان ســیم اصفهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 7030 و شناسه ملى 
10260281400 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/06/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد 
: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 98 
به تصویب مجمع رسید. -روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
انتخاب گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (985106)

آگهى تغییرات
شرکت راد صنعت روشاك ســهامى خاص به شماره 
ثبت 56553 و شناســه ملــى 14005999917 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : على نعمت اللهى کدملى 
1289099790بعنوان مدیرعامــل و فاطمه نعمت 
الهى کدملى 1270417754به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره و فاطمه نقى پورکدملى2411475632 
بسمت رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (985080)

آگهى تغییرات
شرکت شایان نیروسپاهان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 17914 و شناســه ملــى 10260388265 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه 
شــرکت از محل مطالبات حال شــده ســهامداران و 
صدور ســهام جدید از مبلغ 1834230000 ریال به 
مبلــغ 6000000000 ریال افزایــش یافت و ماده 5 
اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 
6000000000 ریال نقدى است منقسم به 600000 
ســهم 10000 ریالى با نام عادى کــه تماما پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(984384)

آگهى تغییرات
شرکت آرد آذین نشاسته سهامى خاص به شماره 
ثبت 16536 و شناســه ملى 10260374706 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فــوق العــاده مــورخ 1399/04/16 مرتضى 
جعفرپیشه فرد به شــماره ملى 1281786098 
- مجتبــى جعفرپیشــه فــرد به شــماره ملى 
1281830542 - عبدالصمد جعفرپشــه فرد به 
شماره ملى 1286549132 بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوســال انتخاب گردیدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(985087)

آگهى تغییرات
شرکت شایان نیروسپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 17914 و شناســه ملى 10260388265 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1399/06/13 تصمیمات ذیــل اتخاذ 
شــد: - محســن جانى قربان پوده بــه کدملى 
5129819802 و شــراره مصطفائى به کدملى 
1160222738 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (984388)

تاسیس
شرکت سهامى خاص کامیاب کاالى پارس درتاریخ 1399/04/17 به شماره ثبت 65064 به شناسه ملى 14009269925 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و تولید،تامین،بسته بندى، توزیع و پخش ،خرید و فروش ،خدمات پس از فروش، واردات 
و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و کلیه تجهیزات و ملزومات دامپزشکى ،ارایه کلیه خدمات و فعالیتها اعم از تولیدات مربوط به خوراك حیوانات ، دام کوچک، دام 
بزرگ ، طیور، آبزیان ، واکسن هاى دام و طیور ، فراورده هاى بیولوژیک ، کیت هاى آزمایشگاهى ، انواع ماهى ، تخم و اسپرم ماهى ،انواع گوشت . فراورده هاى خاص دامى، 
لوازم آرایشى و بهداشتى دام شامل محلول هاى بهداشتى، شامپوها و ضد عفونى کننده ها ، ژل ، واکسن و محصوالت مراقبتى و تربیتى دامپزشکى (پس از اخذ مجوز هاى

 الزم) ، راه اندازى خطوط تولید کارخانجات ، برگزارى نمایشــگاههاى تخصصى در داخل و خارج از کشور به جز نمایشــگاههاى فرهنگى ، شرکت در کلیه مناقصات و 
مزایده هاى داخلى و خارجى ، اخذ نمایندگى از کلیه شــرکت هاى معتبر داخلى و خارجى ، ایجاد شعبه و نمایندگى در تمام نقاط ایران و جهان ، انجام کلیه امور مربوط به 
ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلى ، انعقاد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى، افتتاح حسابهاى ارزى و ریالى نزد بانک براى شرکت ، اخذ تسهیالت و ضمانت 
نامه هاى ارزى ریالى و گشایش اعتبار اسنادى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
فرح آباد ، کوچه سجادیه 1[18] ، خیابان ارتش ، پالك 0 ، ساختمان رضا ، طبقه اول ، واحد 13 کدپستى 8174766195 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
2000000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 20000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 700000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره

 92 / 2504 / 433 مورخ 1399/03/27 نزد بانک کشاورزى شعبه مرکزى اصفهان با کد 2504 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره آقاى داریوش کیان ارثى به شماره ملى 1159235317 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم لیال خسروى بختیارى به شماره ملى 1290425957 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى روستان به شماره ملى 1817304747 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى پیمان ارشدى به شماره ملى 
0059228091 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم مژگان برکات جزى به شماره ملى 5110631476 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. شماره صحیح 

گواهى بانکى 92/2504/433 مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (985129)

آگهى تغییرات
شرکت یکتا باترى سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 43600 و شناســه ملى 10260614079 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/12/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 64000000000 ریال به 164000000000 ریال از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت وماده5 اساسنامه بشرح زیر اصالح شد: ماده 5 
اصالحى: سرمایه شرکت مبلغ 164000000000 ریال نقدى است که به 16400000 سهم با نام عادى 10000 ریالى منقسم گردیده وتماما پرداخت شده است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (984377)
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در حالى که طبق برخى پژوهش ها، نمى تــوان تفاوتى میان 
هوش دختران و پسران قائل شــد، برخى دیگر از پژوهش ها 
عنوان مى کنند IQ پسران بیشتر از دختران است و در مقابل 
نمره کلى هوش هیجانى EQ دختران باالتر از پسران است و 
با افزایش سن دختران، توانایى هاى انعطاف پذیرى و کنترل 
تکانه از هوش هیجانى آنها ارتقا مى یابد؛ این در حالى اســت 
که در پســران با باال رفتن ســطح تحصیالت، مهارت هاى 
خودشــکوفایى و اســتقالل از هوش هیجانى آنها افزایش 

مى یابد.
دکتر پیمان دوستى روانشناس اظهار کرد: با تمام چیزهایى که 
در خصوص هوش مى دانیم، باید بگویــم که هیچ چیز از آن 
نمى دانیم، چــرا که هوش یک صفت فرضــى و یک مفهوم 
انتزاعى است؛ با این حال، شاید بتوان گفت، چیزى که به عنوان 
ضریب هوشى یا IQ مى شناسیم، مجموعه استعدادهایى است 
که عواملى مختلفى در آن اثر مى گذارند و در فردى با فرد دیگر 

متفاوت است.
این روانشــناس ادامه داد: طبق تعریف «وکســلر»، هوش، 
مجموعه شایستگى هاى فرد در تفکر عاقالنه، رفتار منطقى و 
اقدام مؤثر در سازش با محیط است. در تعریف هوش سه جنبه 
را باید در نظر گرفت؛ توانایى و استعداد کافى براى یادگیرى و 
درك امور، هماهنگى و ســازش با محیط و استفاده از تجارب 
گذشــته، اســتدالل صحیح و پیدا کردن راه حل منطقى در 

مواجهه با مشکالت.
دوســتى افزود: نوع دیگرى از هوش وجود دارد که اغلب به 
عنوان هوش هیجانى یا EQ شناخته مى شود. این نوع از هوش 
به عنوان مجموعه مهارت هایى مثل توانایى ارتباط اجتماعى 
کارآمد، انگیزه دادن به خود، پشــتکار در شرایط دشوار، خود 
کنترلى در خصوص رفتارهاى تکانشى، تنظیم هیجان، همدلى 

با دیگران، امیدوارى و رفتار مبتنى بر تفکر، تعریف مى شود.
وى درباره تأثیر عوامل محیطــى و ارثى بر میزان هوش افراد 
گفت: برخى تحقیقات نشان مى دهند عوامل محیطى و ارثى 
بر هوش IQ تأثیر دارند. یکــى از معروف ترین پژوهش ها در 
این زمینه، پژوهش «هیرش» است که عنوان مى کند اهمیت 
وراثت پنج برابر بیشتر از محیط است؛ با این حال، برخى دیگر 
از محققان معتقدند نمى تــوان تأثیر وراثت و محیط را به طور 

جداگانه بررسى کرد.
این روانشناس معتقد است، بر این اساس که عوامل محیطى 
و ارثى بر هوش IQ اثر دارند، برخى محققین عنوان مى کنند با 
محرك هاى محیطى ممکن است تا حدود 15 سالگى اندکى 
 EQ ضریب هوشى ما ارتقا یابد اما در خصوص هوش هیجانى
اوضاع کمى متفاوت است. به نظر مى رسد نقش اکتساب پر 
رنگ تر از نقش وراثت باشد و افراد بتوانند براى ارتقاى هوش 
هیجانى خود تالش کنند. به زبانى دیگر مى توان گفت هوش 
هیجانى با توجه به فعالیت هایى که در طول زندگى خود انجام 

مى دهیم مى تواند تقویت شود.
به گفته این روانشــناس، در خصوص تفاوت هاى بین هوش 
دختران و پسران پژوهش هاى مختلفى صورت گرفته است 
که برخى یافته هــا تناقضاتى با یکدیگر دارنــد، براى مثال 
برخى پژوهش ها بیان مى دارند کــه بین هوش IQ دختران 
و پســران تفاوت معنادارى وجود نــدارد، در حالى که برخى 
دیگر از پژوهش ها عنوان مى کنند هوش IQ پســران بیشتر 

از دختران است.
وى با بیــان اینکه طبق پژوهش هاى انجام شــده نمره کلى 
هوش هیجانى EQ دختران بیشتر از پسران است، اظهار کرد: 
از سوى دیگر تحقیقات نشان مى دهند در دختران با افزایش 
ســن، توانایى هاى انعطاف پذیرى و کنتــرل تکانه از هوش 
هیجانى ارتقا مى یابد. در پسران با باال رفتن سطح تحصیالت، 
مهارت هاى خودشــکوفایى و اســتقالل از هوش هیجانى 

افزایش مى یابد.
این روانشــناس همچنین درباره نقش جنســیت در عملکرد 
افراد گفت: به طور خالصه پژوهش هاى انجام شــده عنوان 
مى دارد که عملکرد پسران در مهارت هاى حل مسئ له، ریاضى 
و فضایى بهتر از دختران است در حالى که دختران توانایى هاى 
کالمى باالترى دارند. همچنین دختران در پردازش شنیدارى، 
و پردازش چندگانه حســى از حافظه فعــال، عملکرد بهترى 

نسبت به پسران دارند. 

دخترها باهوش ترند یا پسرها؟دخترها باهوش ترند یا پسرها؟

ممکن است با رعایت تمام نکات بهداشتى یکى از اعضاى خانواده تان به ویروس کرونا مبتال 
شوند. اما جاى نگرانى نیست با دستورالعمل زیر به راحتى لباس هاى فرد مبتال راضد عفونى کنید.

قبل از شروع به تمیز کردن، ماسک جراحى و یک جفت دستکش بپوشید.
از لمس صورت و چشم ها در طول تمیزکارى خوددارى کنید.

از پرتاب کردن لباس ها خوددارى شود.
از ماشین لباسشویى و شوینده مناسب و ترجیحاً آب داغ براى شستن استفاده شود.

شستشو با آب داغ 70 درجه سانتیگراد و شوینده براى حداقل 25 دقیقه توصیه مى شود.
اگر شستشو با آب در دماى کمترى انجام مى شود از ماده شیمیایى مناسب براى دماى پایین و با 

غلظت مناسب براى شستشو استفاده شود.
هنگام خشکشویى لباس  ها (براى مثال در بیمارســتان) تنظیمات به گونه اى انتخاب شوند که 

گرم ترین آب براى شستشو استفاده شود.
لباس  هاى کثیفى را که در تماس با یک فرد بیمار بوده، مى توان با لباس هاى سایر افراد شست.

چرخ دستى یا هر وســیله اى که براى حمل و نقل لباس هاى شستنى اســتفاده مى شود طبق 
دستورالعمل هاى مذکور با آب و وایتکس یا محلول هاى ضدعفونى کننده تمیز و ضدعفونى شود.

هنگام شستن یا قرار دادن لباس  ها در ماشین لباسشویى از تکان دادن آنها خوددارى کنید تا از 
پراکنده شدن ویروس هاى احتمالى موجود بر سطح آنها جلوگیرى شود.

در صورتى که امکان شستشوى لباس ها بالفاصله پس از درآوردن آن وجود ندارد، لباس ها در 
سبد لباسى که درون آن پالستیک هست، قرار گیرند. در این صورت در طول زمانى که میزبان 

زنده وجود ندارد، ویروس ها از بین مى روند.
حتى اگر لباس ها آلوده به ویروس  باشند، تنها در صورتى بیمارى اتفاق مى  افتد که دست ها به 

لباس آلوده مالیده و سپس دهان، چشم و بینى با آنها لمس شود.
اگر افراد هنوز براى تشخیص ویروس کرونا آزمایش مى دهند، وسایل شخصى و سایر وسایل مورد 
استفاده آنها مانند بالش، تشک، فرش و کوسن تا زمانى که عفونت آنها پایان یابد، استفاده نشود.
پس از تکمیل تمیزکارى و ضدعفونى، دستکش ها را در آورید و دست ها را با آب و صابون بشویید.

دستکش ها و ماسک در کیسه هاى زباله یا پالستیک هاى دو الیه دور انداخته شوند.
استفاده از دســتکش یک بار مصرف و ماسک مناســب هنگام تمیزکارى و ضدعفونى کردن 

ضرورى است.
براى شستن مالفه هاى تخت، پوشــش بالش ها، پتو، پرده ها و لباس ها از ماشین لباس شویى و 

شوینده مناسب و ترجیحاً آب داغ استفاده شود.

چند توصیه ساده براى ضدعفونى کردن 
لباس بیماران کرونایى

مضرات استعمال سیگار براى سالمتى تنها به بروز بیمارى هاى 
ریوى محدود نمى شود. محققان در بررسى هاى خود دریافتند 
استعمال دخانیات مى تواند خطر ابتال به افسردگى و شیزوفرنى 
را افزایش دهد به همین دلیل است که بر کنار گذاشتن هر چه 

سریع تر مصرف سیگار تأکید دارند.
تأثیرات مضر استعمال سیگار بر ســالمت به اندازه اى جدى 
است که ترك هرچه سریع تر آن را ضرورى مى سازد. استعمال 
سیگار بیشــتر ســالمتى ریه را تحت تأثیر قرار داده و حتى 
مى تواند موجب سرطان شود. مضرات سیگار تنها به مشکالت 
جسمى محدود نمى شود و طبق بررســى هاى جدید در بروز 

افسردگى و شیزوفرنى نیز نقش دارد.
محققان دانشگاه بریستول در انگلیس اظهار کردند: افراد مبتال 
به بیمارى هاى روانى اغلب در اقدامــات و برنامه ریزى هاى 
کاهش استعمال سیگار نادیده گرفته مى شوند؛ اما یافته هاى 
جدید نشان مى دهد که ضرورت دارد از شروع استعمال سیگار 
در این افراد جلوگیرى کرده یا آنان به ترك اســتعمال سیگار 
تشویق شوند زیرا پیامدهاى جدى بر سالمت روان و همچنین 

سالمت جسم دارد.
محققان در بررسى هاى خود مشاهده کردند که سیگار مى تواند 
تأ ثیرات مخربى بر ســالمت روان داشــته باشــد. همچنین 
شــواهدى وجود دارد که نشان مى دهد ســیگار کشیدن نه 
تنها براى سالمت روان مخرب اســت بلکه بسیارى از مرگ 

و میرهاى مرتبط با افسردگى، به دلیل استعمال سیگار است.

سیگار خطر ابتال به 
افسردگى را

 افزایش مى دهد

پزشکان هر روزه براى تصحیح باورهاى اشتباه ولى رایج تالش 7 باور اشتباه پزشکى 
مى کنند. در ادامه به بررسى 7 مورد از این دسته باورها مى پردازیم 

و توضیح مى دهیم که چرا پایه علمى ندارد و اشتباه است.
1. باور اشتباه: «کسانى که ناراحتى قلبى دارند نباید 

ورزش کنند»
«ریچارد لى»، پزشــک متخصص قلب و عروق در بوســتون، 
مى گوید: «ورزش هاى روزانه و منظم، مى تواند به تنظیم فشار 
خون، افزایش اســتقامت ماهیچه ها و بهبود حال عمومى بدن 
کمک کند». یعنى کسانى که مشکلى در سالمت بدن خود دارند 
بیشتر باید در زندگى به ورزش اهمیت دهند. فرقى هم نمى کند 
که بیمارى قلبى داشته باشند یا مشکالت دیگر. ابتدا با پزشک 

مشورت و زیر نظر مربى تمرینات سبک را شروع کنید.
2. باور اشتباه: «واکسن آنفلوآنزا شما را به آنفلوآنزا 

مبتال مى کند»
برخى افراد از زدن واکسن خوددارى مى کنند آن هم به این دلیل 
که باور دارند واکسن آنفلوآنزا آنها را بیمار مى کند. بر اساس گزارش 
مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى، تا به حال بیمارى که به دلیل 

واکسن آنفلوآنزا به آنفلوآنزا مبتال شده باشد ثبت نشده است.
3. باور اشتباه: «کالرى کمتر، شما را الغر مى کند»

 محققان ثابت کردند: «بدن ما با کالرى  (انرژى) دریافت شــده 
از غذاها براى ادامه  فعالیــت اعضاى بدن احتیاج دارند و دریافت 
کالرى کمتر اثر مستقیم بر عملکرد اعضاى بدن دارد». بهترین 
راه براى کاهش وزن باال بردن متابولیســم بدن (مانند ورزش 

کردن) است.
4. باور اشــتباه: «گیاه خوارا ن دچار کمبود پروتئین 

مى شوند»

طبق گزارشات مؤسسه  سالمت هاروارد، مردان در روز 56 گرم و 
زنان در روز 46 گرم پروتئین باید دریافت کنند که به راحتى در یک 
روز تأمین مى شود و اغلب بیشتر از این میزان نیز صرف مى کنیم. 
درباره این موضوع به همه کسانى که الگوى غذایى گیاهى دارند 
باید گفت: «با منافعى که گیاه خوارى دارد، کمبود پروتئین آخرین 
چیزى است که باید نگران آن باشید.» پروتئین روزانه مى تواند به 
راحتى توسط اسموتى هاى میوه، مغزها، بادام زمینى یا کره بادام 

زمینى تأمین شود.
5. باور اشتباه: «سرماى فصل هاى پاییز و زمستان 

باعث سرما خوردگى مى شود»
در واقع عامل اصلى سرماخوردگى ویروس ها و باکترى ها هستند؛ 
نه سرما. ما فقط نیاز داریم در فصل هاى سرد، خود را از یخ زدگى 
نجات دهیم. اگر سیســتم ایمنى بدن شــما پایین است فرقى 

نمى کند زمستان باشد یا تابستان، بدن شما در برابر ویروس ها و 
باکترى هاى بیمارى زا مقاوم نیست. باید عملکرد سیستم ایمنى 

بدن را به وسیله  خوراك مناسب و ورزش روزمره باال ببرید.
6. باور اشتباه: «روى سوختگى یخ بگذار»

گاهى اوقات روى محل سوختگى یخ مى گذاریم که کامًال اشتباه 
است؛ زیرا یخ مى تواند به سلول ها آســیب بیشتر وارد کرده و در 
بعضى موارد، بدتر شدن شرایط سوختگى نیز گزارش شده است.

7.  باور اشتباه: «اگر در خانواده خود کسى دیابت نوع 
دوم دارد پس شما هم دارید»

جالب است بدانید، دیابت نوع دوم بر اساس سبک زندگى نادرست 
به وجود مى آید. کسانى که در خانواده خود ریشه  این بیمارى را 
دارند نباید ناپرهیزى کنند و فرض را بر داشــتن بیمارى بگیرند؛ 

بلکه باید بیشتر مراقب خود باشند.

آیا شما هم ازجمله افرادى هستید که نمى توانید شیر 
بخورید، چون نیم تا دو ســاعت پس از نوشیدن آن 
دچار دل درد، دل پیچه و نفخ شدید، تهوع و اسهال 
مى شوید؟ اگر پاسختان مثبت اســت این احتمال 
وجود دارد که دچار عدم تحمل الکتوز (نارســایى 

الکتاز) باشید.
دکتر ناصــر ابراهیمــى دریانــى، فوق تخصص 
بیمارى هاى گوارش و کبد نوشــت: تحمل نکردن 
الکتوز به این معنى است که شما نمى توانید الکتوز 
(قند طبیعى موجود در شیر و دیگر لبنیات) را هضم 
کنید. در واقع کسانى که نمى توانند الکتوز را هضم 
کنند کمبود آنزیم «الکتاز» دارند که در روده کوچک 
تولید مى شود (الکتاز قند شیر را به قند ساده تبدیل 

مى کند تــا قابل جذب در 
جریان خون شود).
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نمى توانند شــیر را هضم کنند. البته این مشــکل 
همیشــه به دلیل تحمل نکردن الکتوز نیست. به 
عنوان مثال بیمارانى که دچار عفونت هاى ویروسى 
یا اسهال خونى هستند یا اختالل جذب دارند هم قادر 
به مصرف شیر نیستند؛ بنابراین اگر پس از مصرف 
لبنیات به ویژه شیر دچار مشکالت گوارشى مى شوید، 
حتماً باید با یک متخصص مشورت کنید و با آزمایش 
مشخص شود که این نشانه ها از عدم تحمل الکتوز 

هستند یا با بیمارى دیگرى در ارتباطند.
یادتان باشد شیر سرشار از کلسیم است و مصرف آن 
به ویژه براى خانم ها بسیار ضرورى است و نباید آن را 
از برنامه غذایى روزانه شان حذف کنند. چرا که در غیر 
این صورت در معرض پوکى استخوان قرار مى گیرند، 
اما براى جذب بهتر آن و رفع مشــکالت ناشــى از 
عدم تحمل الکتوز یک ربع قبل از مصرف شیر باید 

قرص هاى الکتیک بخورند.
البته معمــوًال مصرف برخى لبنیات مانند ماســت، 
پنیر یا کشــک مشــکلى براى بیمــاران مبتال به 
عدم تحمل الکتوز ایجاد نمى کنــد. میزان الکتوز 
همه محصوالت لبنى یکســان نیســت. به عنوان 
مثال، ماســت معموًال بهتر تحمل مى شــود، چون 
باکترى هاى مورد استفاده در فرایند تهیه آن آنزیمى 
تولید مى کنند که الکتوز را مى شکند و مشکلى در 

هضم ایجاد نخواهد کرد.
بیشتر افراد مشکل عدم تحمل الکتوز را از والدین 
خود به ارث مى برند اما با افزایش ســن بدن الکتاز 
کمترى تولید مى کند؛ بنابراین خیلى از افراد مسن 
دچار این مشکل مى شوند. از طرفى تحمل نکردن 
الکتوز در کودکان کمتر از دو سال به ندرت مشاهده 
مى شــود؛ مگر این که کودك در اثر آســیب به روده 

کوچک دچار کمبود الکتاز شده باشد.

برخى افراد شــب و روز بیدارنــد و کار مى کنند، امــا این افراد 
نمى دانند که بیدار ماندن طوالنى مدت در طول شب به سالمتى 
آســیب مى زند. بعضى از مشــاغل نیاز به بیدار ماندن در طول 
شب دارد، اما این تغییر الگوى خواب بایدها و نبایدهایى خواهد 

داشت.
شــبکارها معموًال در معرض ابتال به بیمارى هاى جســمى و 
روحى قرار مى گیرند. شــب  بیــدارى و روز خوابى ســبکى از 
زندگى است که موجب تخریب عصب مغز و باعث ایجاد حالت 
اضطراب و افسردگى خواهد شد. این حالت، فرد را مستعد ابتال به 
بیمارى هاى جسمى مى کند، بروز افسردگى نیز مى تواند سیستم 

ایمنى بدن را دچار اختالل کند.
تغییر الگوى خــواب، تغییر خلق، تحریک پذیــرى، عصبانیت، 
مشــکل در تعامل با محیط، فراموشــى، اختالل هوشــیارى 
و ایجاد مشــکالت جســمى مانند دردهاى مبهم گوارشــى و 

عضالنى، مشــکالت هورمونى، حالت کوفتگى، ســرگیجه و 
بروز برخى از درد هاى عصبى مانند ســردرد هم بــا این تغییر 
الگوى خواب افزایش مى یابد. از این رو شــیفت هاى شبکارى، 
باید متفــاوت و دوره  اى باشــند و فــرد خواب کافى داشــته 
باشــد. برخى افراد شــبکار به علت گرفتارى روزمره، به جاى 
استراحت کافى در روز و تجدید قوا، بخشى از روز را هم سرکار 
مى روند که این کار باعث فرســودگى روانى و جســمى در آنها 

مى شود.
شبکارها باید خواب خوبى در طول روز داشته باشند و حداقل شش 
تا هشت ساعت بخوابند. اتاق خوابشان پرده ضخیم داشته باشد 
تا نور درون اتاق نتابد. در و پنجره اتاق را ببندند و شرایط خواب 
مانند شب  باشد. بعد از بیدار شدن هم براى جلوگیرى از خمودگى 
و حالــت خواب آلودگى، به فعالیت لذت بخشــى مثل ورزش و 

نگهدارى از گیاهان بپردازند.

شبکارى  چه عوارضى مى تواند داشته باشد؟

چرا با خوردن شیر دل پیچه مى گیریم؟
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 ،C ماءالشــعیر داراى چند نوع ترکیب مختلف از جمله ســاکارز، گلوکز، مالتــوز و ویتامین
ویتامین هاى گروه B، اسیدها ى آلى، انواع آمینواسیدها، امالح، اسید نوکلئیک و آب گازدار است. 
اکثر مردم بر این باورند که استفاده از ماءالشعیر براى کلیه مفید است ولى تحقیقات دانشمندان 

این باور را نقض کرده است.
بسیارى از افراد به اشتباه بر این باورند که مصرف ماءالشعیر به سالمت کلیه ها کمک مى کند؛ 

نمى دانند که شکر موجود در آن، کلیه ها را به مرور نابود خواهد کرد.

ضرر ماءالشعیر براى کلیه 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

بدان، خدایى که گنج هاى آســمان و زمین در دست اوست، به تو اجازه 
درخواست داده و اجابت آن را به عهده گرفته است. تو را فرمان داده که 
از او بخواهى تا عطا کند، درخواست رحمت کنى تا ببخشاید و خداوند 
بین تو و خودش کسى را قرار نداده تا حجاب و فاصله ایجاد کند و تو را 
مجبور نساخته که به شفیع و واسطه اى پناه ببرى و در صورت ارتکاب 
گناه در توبه را مسدود نکرده است، در کیفر تو شتاب نداشته و در توبه 

موال على (ع)و بازگشت بر تو عیب نگرفته است.
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